
74 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

       Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung  kepada para 

mahasiswa akuntansi sebagai responden di Universitas Brawijaya Malang. 

Responden yang dimaksud oleh peneliti merupakan mahasiswa akuntansi yang 

telah atau sedang menempuh mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Penyebaran 

Kuesioner dilakukan sejak tanggal 13 Mei 2012 s/d 31 Mei 2013.  

       Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode 

survey dan metode pengambilan sampel dengan menggunakan purposive 

sampling. Kuesioner yang didistribusikan kepada sampel sebanyak 165 kuesioner. 

Adapun jumlah kuesioner yang tidak dapat dianalisis sebanyak 13 kuesioner 

karena data yang tidak diisi lengkap. Sehingga total kuesioner yang dapat 

dianalisis adalah 152 kuesioner. Berikut merupakan rincian penyebaran dan 

pengembalian kuesioner (respon rate) dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Rincian Penyebaran dan Tingkat Pengembalian 

Kuesioner yang dibagikan  165 

Jumlah kuesioner yang kembali 165 

Kuesioner yang tidak dapat dianalisis 13 

Kuesioner yang dapat dianalisis 152 

Presentasi kuesioner yang dapat diolah 92.13 % 

Sumber: Data Primer (diolah), 2013 
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4.1.1 Karakterstik Demografi 

          Pada penelitian ini menggunakan data demografi responden yang 

menyajikan informasi mengenai jenis kelamin, semester, dan Indeks Prestasi 

Kumulatif serta riwayat penempuhan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. 

       Tabel 4.2 berikut menunjukkan demografi responden berdasarkan jenis 

kelamin. 

Tabel 4.2 

Jenis Kelamin Responden Mahasiswa Akuntansi 

No. Jenis Kelamin Jumlah  Presentasi 

1 Laki-laki 55 36% 

2 Perempuan 97 64% 

Jumlah 152 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 

       Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 152 responden, terdapat 55 responden 

berjenis kelamin laki-laki dan 97 responden berjenis kelamin perempuan. 

Presentasi atas jumlah responden berdasarkan jenis kelamin adalah jenis kelamin 

perempuan sebesar 36%, sedangkan jenis kelamin laki-laki sebesar 64%. 

Berdasarkan data yang telah terkumpul tersebut, dapat dikatakan bahwa 

perempuan mendominasi dalam penelitian ini. 

       Tabel 4.3 berikut menunjukkan demografi responden berdasarkan Indek 

Prestasi Kumulatif (IPK). 

Tabel 4.3 

IPK Responden Mahasiswa Akuntansi 

No. IPK Jumlah Prosentase 

1 2-2.49 0 0% 

2 2.50-2.99 12 7.9% 

3 3.00-3.49 83 54.6% 

4 3.50-4.00 57 37.5% 

Jumlah 152 100% 

Sumber: Data Primer (diolah), 2013 
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       Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 152 responden tidak ada responden 

yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif antara 2-2.49. Rata-rata Indeks 

Kumulatif Prestasi mahasiswa akuntansisebagai responden adalah 3.39. 

Responden dengan Indeks Kumulatif Prestasi (IPK) antara 2.50-2.99 sebanyak 12 

responden dengan presentase 7.9%. Responden dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) antara 3.00-3.49 sebanyak 83 responden dengan presentase 54.6%. 

Responden dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) antara 3.50-4.00 sebanyak 57 

responden dengan presentase 37.5%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

responden terbanyak adalah mahasiswa akuntansi dengan Indeks Prestasi 

Kumulatif antara 3.00-3.49. 

       Tabel 4.4 berikut menunjukkan demografi responden berdasarkan riwayat 

penempuhan mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. 

Tabel 4.4 

Riwayat Penempuhan Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi 

No. Riwayat Penempuhan mata kuliah Etika Bisnis 

dan Profesi 

Jumlah Prosentas

e 

1 Sedang menempuh 122 80.26% 

2 Telah menempuh 30 19.74% 

Jumlah 152 100% 

 Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 

       Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 152 responden, terdapat 122 

responden sedang mennempuh mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi dan 30 

responden yang telah menempuh mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Presentase 

masing-masing dari tabel di atas adalah 80.26% yang sedang menempuh mata 

kuliah Etika Bisnis dan Profesi dan 19.74% yang telah menempuh mata kuliah 
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Etika Bisnis dan Profesi. Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah yang 

sedang menempuh mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. 

       Perilaku etis ini dijadikan landasan bagi orientasi etis seseorang. Orang yang 

berperilaku etis cenderung mempunyai orientasi etis. Forsyth (1992) menemukan 

bahwa determinan perilaku individu dalam merespon isu etis adalah filosofi moral 

pribadi mereka yang terdiri dari idealisme dan relativisme. Forsyth (1980) 

mengembangkan Ethics Position Questionnaire (EPQ) dan digunakan untuk 

mengevaluasi orientasi etis (filosofi etis) seseorang. Seperti penelitian Forsyth 

(1980) yang dikembangkan oleh Comunale et al (2006), terdapat 

pengklasifikasian filosofi etis seseorang ke dalam empat kategori yang disebut 

Personal Ethical Philosophies (PEPs). Apabila idealisme dan relativisme sama-

sama tinggi, maka termasuk dalam kategori (situationalist), apabila relativisme 

tinggi sementara idealisme rendah, maka termasuk dalam kategori (subjektivis). 

Apabila idealisme tinggi tetapi relativisme rendah maka termasuk dalam kategori 

(absolutists). Apabila idealisme dan relativisme sama-sama rendah maka 

termasuk dalam kategori (exceptionist). Berikut merupakan rincian data penelitian 

mengenai empat kategori orientasi etis dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.5 

Distribusi mahasiswa menurut 4 kategori (PEPs) 

 High Relativism = 129 Low Relativism = 23 

High Idealism = 152 PEP = 1 

Situationalist 

129 responden 

PEP = 2 

Absolutists 

23 responden 

Low Idealism = 0 PEP = 3 

Subjektivist 

0 responden 

PEP = 4 

Exceptionist 

0 responden 

 Sumber : Data Primer (diolah), 2013 
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       Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, 152 responden 

dimasukkan ke dalam empat kategori Personal Ethical Philosophies (PEPs). Data 

yang terkumpul dari 152 responden, terdapat 129 responden situationalist dan 23 

responden absolutist. Definisi dari tinggi atau rendah pada skala ini menggunakan 

nilai median dari skala likert yang digunakan yakni 3. 

4.2 Uji Kualitas Data 

       Berikut merupakan uji validitas dan realibilitas instrumen pada variabel yang 

digunakan dalam penelitian.  

4.2.1 Uji Validitas dan Reabilitas Variabel  

       Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan alat ukur yang berupa instrumen pertanyaan dalam melakukan fungsi 

ukurnya. Menurut Ghozali (2005), uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau tidaknya suatu kuesioner. Pengujian validitas ini menggunakan korelasi 

product moment. Suatu indikator pertanyaan dikatakan valid apabila indikator 

tersebut mampu mencapai tujuan pengukuran dari konstruk amatan yang tepat, 

yaitu apabila koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis tabel yang ditentukan.  

       Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana indikator yang 

tergabung dalam sebuah dimensi pertanyaan dapat diandalkan untuk jumlah 

sampel yang lebih besar. Suatu kuesioner dinilai reliabel  atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2006). Pengujian reliabilitas menggunakan cronbach’s alpha. Suatu 

dimensi pertanyaan dikatakan reliable apabila dimensi tersebut mempunyai 

tingkat reliabilitas yang tinggi. Menurut Ghozali (2006), variabel dikatakan 
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reliabel jika memberikan  nilai Cronbach’s Alpha >  0,60. Varibel yang diuji 

dalam penelitian ini adalah variabel idealisme (X1) dan relativisme (X2). Berikut 

merupakan hasil pengujian validitas dan realibilitas disajikan pada tabel 4.6 dan 

4.7. 

Tabel 4.6 

Uji validitas dan realibilitas variabel idealisme (X1) 

Item 

Pertanyaan 

r 

hitung 
Signifikansi Keterangan 

Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

X1.01 0.656 0.000 Valid 

0,885 Reliabel 

X1.02 0.744 0.000 Valid 

X1.03 0.595 0.001 Valid 

X1.04 0.670 0.000 Valid 

X1.05 0.714 0.000 Valid 

X1.06 0.785 0.000 Valid 

X1.07 0.783 0.000 Valid 

X1.08 0.755 0.000 Valid 

X1.09 0.703 0.000 Valid 

X1.10 0.728 0.000 Valid 

 Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

       Pada tabel 4.6 merupakan uji validitas dan realibilitas instrumen pada 

pertanyaan yang digunakan. Pada tabel tersebut didapatkan nilai r hitung korelasi 

Product Moment dan nilai signifikansi korelasi untuk setiap pertanyaan, yaitu 

untuk pertanyaan 1 hinggan 10 pada variabel idealisme (X1). Dari hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan adalah valid karena nilai pearson (r) 

hitung untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel (0,361) dengan 

tingkat toleransi kesalahan (alpha) 5%.  

       Pada tabel di atas diperoleh nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel idealisme 

(X1) sebesar 0.885. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa item 

pertanyaan adalah reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha pada tiap item 

pertanyaan lebih besar dari 0,60 atau dapat dikategorikan sangat tinggi dalam 

Indeks Koefisien Realibilitas. 
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Tabel 4.7 

Uji validitas dan realibilitas relativisme (X2) 

Item 

Pertanyaan 

r 

hitung 
Signifikansi Keterangan 

Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

X2.01 0.769 0.000 Valid 

0,949 Reliabel 

X2.02 0.879 0.000 Valid 

X2.03 0.760 0.000 Valid 

X2.04 0.875 0.000 Valid 

X2.05 0.840 0.000 Valid 

X2.06 0.838 0.000 Valid 

X2.07 0.737 0.000 Valid 

X2.08 0.875 0.000 Valid 

X2.09 0.851 0.000 Valid 

X2.10 0.862 0.000 Valid 

Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

       Pada tabel 4.6 merupakan uji validitas dan realibilitas instrumen pada 

pertanyaan yang digunakan. Pada tabel tersebut didapatkan nilai r hitung korelasi 

Product Moment dan nilai signifikansi korelasi untuk setiap pertanyaan, yaitu 

untuk pertanyaan 1 hinggan 10 pada variabel relativisme (X2). Dari hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa setiap pertanyaan adalah valid karena nilai pearson (r) 

hitung untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel (0,361) dengan 

tingkat toleransi kesalahan (alpha) 5%.  

       Pada tabel di atas diperoleh nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel 

relativisme (X2) sebesar 0,949. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa item pertanyaan adalah reliabel karena nilai Cronbach’s Alpha pada tiap 

item pertanyaan lebih besar dari 0,60 atau dapat dikategorikan sangat tinggi dalam 

Indeks Koefisien Realibilitas. 

 

 

 



81 

 

 

Tabel 4.8 

Uji Validitas dan Realibilitas (Y) 

Item 

Pertanyaan 

r 

hitung 
Signifikansi Keterangan 

Cronbach’s 

Alpha 
Keterangan 

Y1.01 0.876 0.000 Valid 
0,637 Reliabel 

Y2.02 0.838 0.000 Valid 

 Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 

       Tabel di atas merupakan uji validitas dan reliabilitas instrumen pada 

pertanyaan yang digunakan. Pada tabel tersebut didapatkan nilai r hitung Korelasi 

Product Moment dan nilai signifikansi korelasi untuk setiap pertanyaan, yaitu 

untuk pertanyaan 1 hingga 2 untuk variabel Persepsi Etis Mahasiswa (Y). Dari 

hasil tersebut dapat diambil keputusan menolak H0 dan disimpulkan bahwa setiap 

pertanyaan adalah valid karena nilai r hitung untuk setiap item pertanyaan lebih 

besar dari nilai r tabel  (0,361) dengan tingkat toleransi kesalahan (alpha) 5%.  

       Pada tabel tersebut didapatkan pula nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel 

Persepsi Etis Mahasiswa (Y) sebesar 0,637. Dari hasil tersebut dapat diambil 

keputusan menolak H0 dan disimpulkan bahwa item pertanyaan adalah reliabel 

karena nilai Cronbach’s Alpha untuk indikator tersebut lebih besar dari nilai 

pembanding 0,600 atau termasuk dalam kriteria “tinggi” dalam Indeks Koefisien 

Reliabilitas. 

4.3 Statistik Deskriptif 

       Analisis statistik deskriptif yang dilakukan terhadap 152 responden untuk 

dianalisis. Dalam penelitian ini analisis memberikan gambaran atau deskripsi data 

yang terkumpul dilihat dari  nilai rata-rata, standar deviasi, data maksimum, dan 

data minimum. Statistik  deskriptif dimaksudkan  untuk  menganalisis  data  

berdasarkan  atas  hasil  yang  diperoleh  dari jawaban responden terhadap 
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masing-masing indikator pengukur variabel. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian meliputi, persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis 

Auditor dan corporate manager, idealisme, relativisme, gender, dan tingkat 

pengetahuan mahasiswa mengenai profesi akuntan dan skandal akuntansi yang 

terjadi. Melalui analisis tersebut dapat diperoleh penarikan kesimpulan yang  

mampu meggambarkan hubungan variabel-variabel tersebut dari sampel yang 

yang digunakan dalam penelitian. Data yang terkumpul dihitung dengan 

menggunakan progam Microsoft Office Excel 2007. Berikut merupakan analisis 

deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.5 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif 

No. Variabel N Teoristis Aktual 

Kisara

n 

Media

n  

Kisara

n  

Mean Std. 

Deviasi 

1. Idealisme (X1) 152 10-50 30 12-32 38.72 2.91 

2. Relativisme 

(X2) 

152 10-50 30 10-47 37.86 7.71 

3. Gender (X3) 152 0-1 0.5 0-1 0.64 0.48 

4. Tingkat 

Pengetahuan 

(X4) 

152 0-19 10 4-16 11.63 2.48 

5. Pesepsi etis 

(Y) 

152 2-20 12 4-20 14.47 3.28 

Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 

       Tabel 4.5 menunjukkan bahwa statistik deskriptif dengan jumlah (n) sebesar 

152 responden telah menyajikan variabel penelitian, angka kisaran teoristis, angka 

kisaran sesungguhnya, dan standar deviasi. Angka teoristis merupakan 

perhitungan jawaban yang didesain secara teoristis dalam penelitian ini. 

Sedangkan, angka sesungguhnya merupakan perhitungan jawaban yang ditemui 

dalam penelitian ini. Jika pada analisis deskriptif ini menunjukkan hasil 



83 

 

 

perhitungan sesungguhnya lebih besar dari pada hasil perhitungan teoristisnya, 

maka pengaruh variabel terhadap responden cenderung tinggi. Sebaliknya, jika 

pada analisis deskriptif ini menunjukkan hasil perhitungan sesungguhnya lebih 

rendah daripada perhitungan teoristisnya, maka pengaruh variabel terhadap 

responden cenderung rendah. Angka kisaran pada tabel 4.5 menunjukkan nilai 

minimum dan nilai maksimun. 

       Pada angka kisaran yang menunjukkan nilai minimum dan maksimum 

merupakan nilai mengenai jawaban responden pada tiap item pertanyaan di dalam 

kuesioner. Nilai minimum 10 menunjukkan bahwa responden minimal 

memberikan nilai 10 pada setiap pertanyaan pada variabel idealisme, relativisme, 

dan persepsi etis mengenai skandal etis Auditor dan corporate manager. Pada 

variabel gender menggunakan kisaran angka minimal 0 dan maksimal 1 yang 

mngindikasikan variabel dummy. Sedangkan, variabel tingkat pengetahuan 

menunjukkan kisaran 0-19 yang berarti responden akan mendapatkan skor 

minimal 0 untuk semua jawaban salah dan maksimal 19 untuk semua jawaban 

yang benar.  

       Pada tabel 4.5 terdapat mean yang digunakan untuk menghitung rata-rata 

pada setiap item pertanyaan yang terdapat pada variabel atas pendapat yang 

diberikan responden. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai mean untuk 

variabel idealisme dan relativisme lebih besar dari 30.00. Maka dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata responden memiliki idealisme dan relativisme yang cukup tinggi. 

Selanjutnya, ada perbandingan yang menunjukkan bahwa idealisme memiliki nilai 

rata-rata lebih besar dari pada variabel relativisme. Sehingga, dapat disimpulkan 
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bahwa responden cenderung memiliki idealisme yang tinggi. Sedangkan untuk 

variabel persepsi etis mengenai skandal etis Auditor dan corporate manager 

memiliki mean lebih dari 12. Maka dapat dikatakan bahwa dari 152 responden 

rata-rata memiliki tingkat persepsi etis yang tinggi terhadap skandal etis Auditor 

dan corporate manager.  

       Pada variabel gender miliki mean lebih dari 0.5 atau lebih dari media 

teoristis. Maka dapat dikatakan bahwa dari 152 responden, jumlah responden 

perempuan lebih banyak daripada responden laki-laki. Sedangkan untuk variabel 

tingkat pengetahuan, nilai rata-rata berada di atas 10. Maka dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar responden mampu menjawab tiap item pertanyaan dalam 

variabel tersebut. 

       Pada tabel 4.5 standar deviasi yang menunjukkan penyimpangan dari nilai 

rata-rata jawaban responden adalah kecil, maka dapat dikatakan bahwa data yang 

telah diolah lebih lanjut mengelompok di sekitar nilai rata-rata. Pada semua 

variabel menghasilkan niai standart deviasi tidak ada yang melebihi rata-rata 

sesungguhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada setiap variabel tidak 

terdapat outlier.  

4.4 Analisis Data  

       Pada penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data dengan metode 

Partial Least Squares (PLS). Sebelum melakukan analisis data dengan 

menggunakan metode Partial Least Square, digunakan analisis faktor untuk 

mereduksi indikator pertanyaan menjadi faktor yang jumlahnya lebih kecil dari 

jumlah indikator yang digunakan.  
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4.4.1 Analisis Faktor 

       Pengujian analisis faktor ini menggunakan metode Principal Component 

Analysis (PCA) untuk menentukan klasifikasi dari tiap indikator ke dalam faktor 

yang terbentuk. Faktor yang digunakan dalam analisis faktor adalah faktor 

confimatory, dengan begitu jumlah faktor dapat ditentukan terlebih dahulu. Hasil 

pengklasifikasian tersebut disajikan pada tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.10 

Klasifikasi Analisis Faktor Variabel Idealisme (X1) 

No. Faktor Indikator Pertanyaan 

1. X1.F1 04, 06, 08, 09, 10 

2. X1.F2 01, 02, 03 

3. X1.F3 05, 07 

 Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 

       Pada tabel 4.4 tersebut telah dikelompokkan indikator pertanyaan ke dalam 

tiga faktor yang terbentuk. Pada faktor pertama (X1.F1) terdapat lima indikator 

pertanyaan, yaitu pertanyaan 04, 06, 08, 09, dan 10. Pada faktor kedua (X1.F2) 

terdapat tiga indikator pertanyaan, yaitu pertanyaan 01, 02, dan 03. Sedangkan, 

pada faktor ketiga (X1.F3) terdapat dua indikator pertanyaan, yaitu pertanyaan 05 

dan 07. 

Tabel 4.11 

Klasifikasi Analisis Faktor Variabel Relativisme (X2) 

No. Faktor Indikator Pertanyaan 

1. X2.F1 07, 08, 09 

2. X2.F2 01, 02, 03, 05, 10 

3. X2.F3 04, 06 

  Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 

       Pada tabel 4.5 tersebut telah dikelompokkan indikator pertanyaan ke dalam 

tiga faktor yang terbentuk. Pada faktor pertama (X2.F1) terdapat tiga indikator 

pertanyaan, yaitu pertanyaan 07, 08, dan 09. Pada faktor kedua (X2.F2) terdapat 
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lima indikator pertanyaan, yaitu pertanyaan 01, 02, 03, 05, dan 10. Pada faktor 

ketiga (X2.F3) terdapat dua indikator pertanyaan, yaitu pertanyaan 04 dan 06. 

Tabel 4.12 

Klasifikasi Analisis Faktor Variabel Tingkat Pengetahuan (X4) 

No. Faktor Indikator Pertanyaan 

1. X4.F1 02, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19 

2. X4.F2 03, 06, 07, 09 

3. X4.F3 05, 08, 17 

4. X4.F4 01, 04, 13, 18 

  Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 

       Pada tabel 4.6 tersebut telah dikelompokkan indikator pertanyaan ke dalam 

empat faktor yang terbentuk. Pada faktor pertama (X4.F1) terdapat delapan 

indikator pertanyaan, yaitu pertanyaan 02, 10, 11, 12, 14, 15, 16, dan 19. Pada 

faktor kedua (X4.F2) terdapat empat indikator pertanyaan, yaitu pertanyaan 03, 

06, 07, dan 09. Pada faktor ketiga (X4.F3) terdapat tiga indikator pertanyaan, 

yaitu pertanyaan 05, 08, dan 17. Pada faktor keempat (X4.F4) terdapat empat 

indikator pertanyaan, yaitu pertanyaan 01, 04, 13, dan 18. 

4.4.2 Evaluasi Model 

       Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi model pengukuran 

(outer model) dan model struktural (inner model). Model pengukuran (outer 

model) merupakan model pengukuran untuk menilai validitas konvergen, menilai 

validitas diskriminan, dan realibilitas. Sedangkan, untuk model struktural (inner 

model) dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, nilai 

koefisien jalur (path) atau t-values tiap jalur (path) untuk uji signifikansi antar 

konstruk dalam model struktural.  
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A. Evaluasi Convergent Validity 

       Evaluasi ini dilakukan dengan melihat nilai faktor loading (outer loading) 

pada masing-masing variabel. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika 

berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun, menurut Hair et 

al (2006 dalam Jogiyanto, 2009) mengemukakan bahwa rule of thumb yang 

biasanya digunakan untuk membuat pemeriksaan awal dari matrik faktor adalah 

±.30 dipertimbangkan telah memenuhi level minimal, untuk loading ±.40 

dianggap lebih baik, dan loading > 0.50 dianggap siginifkan secara praktikal. 

Lebih lanjut, menurut Chin (1998 dalam Ghozali, 2006) untuk penelitian tahap 

awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap 

cukup memadai. Sedangkan, menurut Dante M. Pirouz (2006 dalam Yamin 2009) 

pun mengungkapkan bahwa rule of thumbs intepretasi nilai faktor loading > 0,55 

dapat dikatakan valid. Dalam penelitian ini akan digunakan batas faktor loading 

sebesar 0,55.  

B. Evaluasi Discriminant Validity 

       Evaluasi diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur 

konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Evaluasi ini 

dilakukan dengan menggunakan dua parameter yaitu, akar AVE atau nilai square 

root of average variance extracted (AVE), nilai cross loading, dan nilai composite 

realibility. Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading pengukuran 

konstruknya. Model mempunyai validitas diskriminan yang cukup jika akar AVE 

untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model Chin (1997 dalam Jogiyanto 2009).  Dengan kata 
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lain, jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran setiap indikator lebih besar 

daripada konstruk lainnya, maka konstruk laten mampu memprediksi indikator 

lebih baik daripada konstruk lainnya (Ghozali, 2008). Hasil dari pengolahan data 

dapat dilihat pada tabel Alogaritma 4.13 dan tabel Outer Loading 4.14 

Tabel 4.13 

Tabel Alogaritma 

  AVE 

Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbach's 

Alpha Communality Redundancy 

X1 0,556865 0,790121   0,636285 0,878160   

X2 0,524681 0,768065   0,828716 0,973907   

X3 0,995672 0,995672   1,000000 1,000000   

X4 0,605319 0,858794   0,582414 0,886738   

Y1 0,863184 0,863184 0,340945 1,000000 1,000000 0,008269 

Y2 0,785319 0,785319 0,346912 1,000000 1,000000 0,009629 

Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 

       Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut, didapatkan hasil bahwa validitas 

konvergen telah terpenuhi. Terbukti dari hasil pengolahan data pada nilai AVE 

dan communality untuk semua variabel di atas 0.5. Selanjutnya, pengujian faktor 

loading (outer loading) pada masing-masing variabel harus memiliki rule of 

thumbs di atas 0,7. Hasil pengujian data memperlihatkan bahwa validitas 

konvergen telah dapat terpenuhi karena nilai outer loading di atas 0.7.  
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Tabel 4.14 

Faktor Loading (outer loading) 

  X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 

X1.F1 0,784717           

X1.F2 0,720368           

X1.F3 0,732041           

X2.F1   0,725821         

X2.F2   0,722754         

X2.F3   0,724469         

X3     0,997834       

X4.F1       0,725956     

X4.F2       0,897145     

X4.F3       0,757562     

X4.F4       0,71798     

Y1         0,929077   

Y2           0,886182 

Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 

        Setelah melakukan pengujian pada validitas konvergen, selanjutnya 

pengujian pada validitas diskriminan yang meliputi akar AVE atau nilai square 

root of average variance extracted (AVE) dan cross loading. Berikut merupakan 

hasil pengujian akar AVE dan cross loading pada tabel tabel 4.15 (akar AVE) dan 

tabel 4.16 (cross loading). 

Tabel 4.15 

AVE dan Square Root of AVE 

  AVE 

Square Root 

AVE 

X1 0,556865 0,746234 

X2 0,524681 0,724349 

X3 0,995672 0,997834 

X4 0,605319 0,778022 

Y1 0,863184 0,929077 

Y2 0,785319 0,886182 

       Sumber: Data Primer (diolah), 2013 
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       Evaluasi model pengukuran dengan root square AVE adalah dengan 

membandingkan nilai akar AVE dengan korelasi antar konstruk. Jika nilai akar 

AVE lebih besar dari korelasi antar konstruk, maka discriminant validity yang 

baik tercapai. Berdasarkan tabel 4.15 tampak bahwa nilai root square AVE pada 

variabel laten Idealisme (0,746234), Relativisme (0,724349), Gender (0,997834), 

Tingkat Pengetahuan (0,744), Persepsi Etis Mahasiswa–Auditor (0,929077), dan 

Persepsi Etis Mahasiswa–Corporate Manager (0,886182) bernilai lebih besar dari 

korelasi antar konstruk atau di atas 0,5 dan dapat dikatakan bahwa secara 

discriminant validity, model pengukuran tersebut adalah baik. 

Tabel 4.16 

Cross Loading 

  X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 

X1.F1 0,78472 -0,17709 -0,17576 -0,18403 -0,31670 -0,38839 

X1.F2 0,72037 -0,09355 -0,13447 -0,14392 -0,22967 -0,25827 

X1.F3 0,73204 0,10239 -0,11382 -0,17417 -0,29592 -0,29344 

X2.F1 -0,12192 0,72582 0,05509 0,12470 0,20671 0,15004 

X2.F2 0,03203 0,72275 0,03730 0,10586 0,12196 0,16567 

X2.F3 -0,07216 0,72447 -0,01431 0,17522 0,17428 0,17192 

X3 -0,19171 0,03539 0,99783 0,23079 0,36310 0,33916 

X4.F1 -0,18220 0,10359 0,16700 0,72596 0,41681 0,38722 

X4.F2 -0,13006 0,28108 0,23961 0,89715 0,32415 0,33173 

X4.F3 -0,04942 0,24938 -0,01232 0,75756 0,15681 0,21725 

X4.F4 -0,29821 -0,01112 0,25106 0,71798 0,31502 0,26843 

Y1 -0,35444 0,21914 0,33808 0,39178 0,92908 0,60173 

Y2 -0,37998 0,19841 0,30121 0,36258 0,57395 0,88618 

 Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 

        Discriminant validity dari model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran 

cross loading dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran 

setiap indikator lebih besar daripada konstruk lainnya, maka konstruk laten 

mampu memprediksi indikator lebih baik daripada konstruk lainnya. Berdasarkan 
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tabel 4.16 tampak bahwa setiap indikator pertanyaan mampu diprediksi dengan 

baik oleh masing-masing konstruk laten, karena korelasi konstruk setiap indikator 

pada konstruk laten pokok pengukuran lebih besar daripada konstruk laten 

lainnya. 

 Pada variabel Idealisme (X1), nilai cross loading terbesar indikator X1.F1 

(0,78472), X1.F2 (0,72037), X1.F3 (0,73204) berada pada variabel X1 yang 

berarti bahwa konstruk tersebut mampu memprediksi nilai faktor loading lebih 

tinggi dari pada konstruk laten lainnya. Pada variabel Relativisme (X2), nilai 

cross loading terbesar indikator X2.F1 (0,72582), X2.F2 (0,72275), X2.F3 

(0,72447) berada pada variabel X2 yang berarti bahwa konstruk tersebut mampu 

memprediksi nilai faktor loading lebih tinggi daripada konstruk laten lainnya. 

Pada variabel Gender (X3), nilai cross loading terbesar indikator X3 (0,99783) 

berada pada variabel X3 yang berarti bahwa konstruk tersebut mampu 

memprediksi nilai faktor loading lebih tinggi daripada konstruk laten lainnya. 

Pada variabel Tingkat Pengetahuan (X4), nilai cross loading terbesar indikator 

X4.F1 (0,72596), X4.F2 (0,89715), X4.F3 (0,75756), dan X4.F4 (0,71798) berada 

pada variabel X4 yang berarti bahwa konstruk tersebut mampu memprediksi nilai 

faktor loading lebih tinggi daripada konstruk laten lainnya. Pada variabel Persepsi 

Etis Mahasiswa-Auditor (Y1), nilai cross loading terbesar indikator Y1 (0,92908) 

berada pada variabel Y2 yang berarti bahwa konstruk tersebut mampu 

memprediksi nilai faktor loading lebih tinggi daripada konstruk laten lainnya. 

Pada variabel Persepsi Etis Mahasiswa – Corporate Manager (Y2), nilai cross 

loading terbesar indikator Y2 (0,88618) berada pada variabel Y2 yang berarti 
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bahwa konstruk tersebut mampu memprediksi nilai faktor loading lebih tinggi 

daripada konstruk laten lainnya. 

       Pada tahap selanjutnya adalah pengujian reliabilitas dilakukan untuk 

mengukur konsistensi internal alat ukur. Uji reliabilitas dalam PLS menggunakan 

dua metode, yaitu Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability.  Seluruh variabel 

dianggap reliabel jika Cronbach’s Alpha di atas 0,6 dan Composite Reliability di 

atas 0,7. Pada tabel alogaritma 4.13 di atas memperlihatkan bahwa masing-masing 

variabel memiliki Cronbah’s Alpha > 0,6 dan Composite Reliability > 0,7.  

       Setelah melalui tahapan pengujian terhadap validitas konvergen, validitas 

diskriminan, dan pengujian reliabilitas, maka menghasilkan gambar sebagai 

model pengukuran (outer model) 4.1 

Gambar 4.1 

Model Pengukuran (outer model) 

 
Sumber: Data Primer (diolah), 2013 
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4.5 Pengujian Hipotesis 

       Setelah dilakukan pengujian terhadap convergent validity, discriminant 

validity, dan pengujian reliability, maka selanjutnya dilakukan pengujian terhadap 

hipotesis. Berikut tabel 4.17 merupakan hasil atas pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.17 

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

X1 -> Y1 -0,25897 -0,26248 0,08814 0,08814 2,93826 

X1 -> Y2 -0,31689 -0,32100 0,11167 0,11167 2,83790 

X2 -> Y1 0,15329 0,14991 0,09542 0,09542 1,60659 

X2 -> Y2 0,14067 0,13580 0,08843 0,08843 1,59075 

X3 -> Y1 0,24451 0,25477 0,08358 0,08358 2,92538 

X3 -> Y2 0,21356 0,22194 0,08821 0,08821 2,42103 

X4 -> Y1 0,27751 0,27973 0,09471 0,09471 2,93006 

X4 -> Y2 0,26140 0,26041 0,09766 0,09766 2,67657 

 Sumber: Data Primer (diolah), 2013 

 

1. Pengujian Hubungan Antara Idealisme (X1) terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa mengenai skandal etis Auditor (Y1) 

       Dari tabel 4.12 dapat dilihat terdapat hubungan yang negatif dengan koefisien 

parameter (-0,25897) dan signifikan antara Idealisme (X1) terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa-Auditor (Y1) karena memiliki nilai t statistik (2,93826) lebih besar 

dari nilai t tabel (1,976), maka hipotesis didukung dan dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Idealisme (X1) terhadap Persepsi 

Etis Mahasiswa-Auditor (Y1) dengan toleransi kesalahan (alpha) sebesar 5%. 

Arah hubungan negatif menyatakan bahwa semakin tinggi Idealisme (X1) yang 
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dimiliki oleh mahasiswa maka akan menurunkan Persepsi Etis Mahasiswa-

Auditor (Y1). 

2. Pengujian Hubungan Antara Idealisme (X1) terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa-Corporate Manager (Y2) 

       Dari tabel 4.17 dapat dilihat terdapat hubungan yang negatif dengan koefisien 

parameter (-0,31689) dan signifikan antara Idealisme (X1) terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa - Corporate Manager (Y2) karena memiliki nilai t statistik (2,83790) 

lebih besar dari nilai t tabel (1,976), maka hipotesis didukung dan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara Idealisme (X1) terhadap 

Persepsi Etis Mahasiswa-Corporate Manager (Y2) dengan toleransi kesalahan 

(alpha) sebesar 5%. Arah hubungan negatif menyatakan bahwa semakin tinggi 

Idealisme (X1) yang dimiliki oleh mahasiswa maka akan menurunkan Persepsi 

Etis Mahasiswa-Corporate Manager (Y2). 

3. Pengujian Hubungan Antara Relativisme (X2) terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa Mengenai Skandal Etis Auditor (Y1) 

       Dari tabel 4.17 dapat dilihat terdapat hubungan yang positif dengan koefisien 

parameter (0,15329) dan tidak signifikan antara Relativisme (X2) terhadap 

Persepsi Etis Mahasiswa - Auditor (Y1) karena memiliki nilai t statistik (1,60659) 

lebih kecil dari nilai t tabel (1,976), maka hipotesis tidak didukung dan dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Relativisme (X2) terhadap 

Persepsi Etis Mahasiswa-Auditor (Y1) dengan toleransi kesalahan (alpha) sebesar 

5%. Arah hubungan positif menyatakan bahwa semakin tinggi Relativisme (X2) 
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yang dimiliki oleh mahasiswa maka akan meningkatkan Persepsi Etis Mahasiswa-

Auditor (Y1). 

4. Pengujian Hubungan Antara Relativisme (X2) terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa-Corporate Manager (Y2) 

       Dari tabel 4.17 dapat dilihat terdapat hubungan yang positif dengan koefisien 

parameter (0,14067) dan tidak signifikan antara Relativisme (X2) terhadap 

Persepsi Etis Mahasiswa - Corporate Manager (Y2) karena memiliki nilai t 

statistik (1,59075) lebih kecil dari nilai t tabel (1,976), maka hipotesis tidak 

didukung dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 

Relativisme (X2) terhadap Persepsi Etis Mahasiswa-Corporate Manager (Y2) 

dengan toleransi kesalahan (alpha) sebesar 5%. Arah hubungan positif 

menyatakan bahwa semakin tinggi Relativisme (X2) yang dimiliki oleh 

mahasiswa maka akan meningkatkan Persepsi Etis Mahasiswa-Corporate 

Manager (Y2). 

5. Pengujian Hubungan Antara Gender (X3) terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa Mengenai Skandal Auditor (Y1) 

       Dari tabel 4.17 dapat dilihat terdapat hubungan yang positif dengan koefisien 

parameter (0,24451) dan tidak signifikan antara Gender (X3) terhadap Persepsi 

Etis Mahasiswa-Auditor (Y1) karena memiliki nilai t statistik (2,92538) lebih 

besar dari nilai t tabel (1,976), maka hipotesis didukung dan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh antara gender (X3) terhadap Persepsi Etis Mahasiswa-

Auditor (Y1) dengan toleransi kesalahan (alpha) sebesar 5%. Arah hubungan 



96 

 

 

positif menyatakan bahwa variabel Gender (X3) pada mahasiswa perempuan 

maka akan lebih meningkatkan Persepsi Etis Mahasiswa-Auditor (Y1). 

6. Pengujian Hubungan Antara Gender (X3) terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa-Corporate Manager (Y2) 

       Dari tabel 4.17 dapat dilihat terdapat hubungan yang positif dengan koefisien 

parameter (0,21356) dan tidak signifikan antara gender (X3) terhadap Persepsi 

Etis Mahasiswa - Corporate Manager (Y2) karena memiliki nilai t statistik 

(2,42103) lebih besar dari nilai t tabel (1,976), maka hipotesis didukung dan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara gender (X3) terhadap Persepsi Etis 

Mahasiswa-Corporate Manager (Y2) dengan toleransi kesalahan (alpha) sebesar 

5%. Arah hubungan positif menyatakan bahwa variabel gender (X3) pada 

mahasiswa perempuan (1) maka akan meningkatkan Persepsi Etis Mahasiswa-

Corporate Manager (Y2). 

7. Pengujian Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan (X4) terhadap 

Persepsi Etis Mengenai Skandal Etis Auditor (Y1) 

       Dari tabel 4.17 dapat dilihat terdapat hubungan yang positif dengan koefisien 

parameter (0,27751) namun tidak signifikan antara Tingkat Pengetahuan (X4) 

terhadap Persepsi Etis Mahasiswa-Auditor (Y1) karena memiliki nilai t statistik 

(2,93006) lebih kecil dari nilai t tabel (1,976), maka hipotesis didukung dan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Tingkat Pengetahuan (X4) terhadap 

Persepsi Etis Mahasiswa-Auditor (Y1) dengan toleransi kesalahan (alpha) sebesar 

5%. Arah hubungan positif menyatakan bahwa semakin tinggi Tingkat 
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Pengetahuan (X4) yang dimiliki oleh mahasiswa maka akan meningkatkan 

Persepsi Etis Mahasiswa-Auditor (Y1). 

8. Pengujian Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan (X4) terhadap 

Persepsi Etis-Corpoarte Manager (Y2) 

       Dari tabel 4.17 dapat dilihat terdapat hubungan yang positif dengan koefisien 

parameter (0,26140) dan signifikan antara Tingkat Pengetahuan (X4) terhadap 

Persepsi Etis Mahasiswa-Corporate Manager (Y2) karena memiliki nilai t 

statistik (2,67657) lebih besar dari nilai t tabel (1,976), maka hipotesis didukung 

dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Tingkat Pengetahuan (X4) 

terhadap Persepsi Etis Mahasiswa-Corporate Manager (Y2) dengan toleransi 

kesalahan (alpha) sebesar 5%. Arah hubungan positif menyatakan bahwa semakin 

tinggi Tingkat Pengetahuan (X4) yang dimiliki oleh mahasiswa maka akan 

meningkatkan Persepsi Etis Mahasiswa-Corporate Manager (Y2). 

4.6 Diskusi Hasil Penelitian 

       Uji hipotesis di atas dapat diketahui bahwa variabel idealisme, relativisme, 

gender, tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansimengenai skandal etis auditor dan corporate manager. Namun, untuk 

variabel relativisme dan gender tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya, 

peneliti akan menjelaskan atas hasil hipotesis yang telah diuji dengan mengaitkan 

jurnal-jurnal yang mendukung pertanyaan hipotesis tersebut. 
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4.6.1 Idealisme berpengaruh terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

akuntansiMengenai Skandal Etis Auditor dan Corporate Manager 

       Idealisme mengacu pada luasnya seseorang individu percaya bahwa 

keinginan dari konsekuensi dapat dihasilkan tanpa melanggar petunjuk moral 

(Marwanto, 2007). Hal tersebut dapat dimaksudkan bahwa individu yang 

memiliki idealisme tinggi cenderung menghindari segala tindakan yang dapat 

merugikan orang lain. Nugroho (2008) menyatakan bahwa secara umum 

idealisme cenderung untuk menilai tindakan yang lebih tegas daripada individu 

dengan ideologi etika yang lain. Lebih lanjut, Nugroho (2008) mengatakan bahwa 

berbagai riset terdahulu telah menunjukkan hubungan antara filosofi ideologi 

(idealisme) dan pertimbangan etika mereka dalam situasi bisnis. 

       Berdasarkan hasil analisis data memperlihatkan bahwa idealisme berpengaruh 

secara signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai skandal 

etis Auditor dan corporate manager. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Comunale at el (2006) yang mengungkapkan bahwa individu yang 

memiliki idealisme tinggi dengan tegas memberikan penilaian negatif terhadap 

auditor. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak konsisten terhadap penelitian 

Comunale et al (2006) yang menunjukkan bahwa idealisme tidak mempengaruhi 

persepsi etis mahisiswa akuntansi mengenai skandal etis corporate manager. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki kepekaan 

dalam menanggapi permasalahan etis yang terjadi dalam bidang profesi akuntansi. 

Hal ini dapat dikarenakan pendidikan dalam perkuliahan yang dapat 

mempengaruhi komitmen mereka dalam menilai etis tidaknya suatu tindakan. 
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Sehingga, mereka akan menganggap auditor dan corporate manager sebagai 

pihak yang bertanggung jawab penuh atas terjadinya skandal tersebut. Lebih 

lanjut, penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Gabriel dan 

Van de Wiele (2005), menunjukkan hasil bahwa individu dengan idealisme tinggi 

akan memberikan reaksi yang lebih negatif terhadap skandal akuntansi 

(accounting creative) yang melibatkan akuntan dan business managers 

dibandingkan individu yang memiliki idealisme rendah. Namun, hasil penelitian 

ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2008) dan 

Dewi (2010) yang mengungkapkan bahwa idealisme tidak berpengaruh terhadap 

opini mahasiswa akuntansiterhadap tindakan auditor dan coporate manager. 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa akuntansiUniversitas Brawijaya 

sebagai responden sepenuhnya memahami mengenai aturan-aturan profesi 

Auditor yang seharusnya tidak dilanggar, sehingga mereka dapat memberikan 

respon atau persepsi etis yang tinggi mengenai skandal etis yang selama ini terjadi 

di dunia profesi khususnya Auditor maupun corporate manager. Selain itu, 

filsafat etis mahasiswa akuntansi dapat mempengaruhi penilaian etis (ethical 

judgment) ataupun keputusan etis dalam mengenali isu-isu yang berkenaan 

dengan skandal etis yang dilakukan oleh para pemangku tanggung jawab, dalam 

hal ini adalah auditor sebagai profesi yang akan digeluti mahasiswa akuntansi 

kelak. 
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4.6.2 Relativisme berpengaruh terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

akuntansiMengenai Skandal Etis Auditor dan Corporate Manager. 

     Relativisme adalah suatu sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang 

absolut dalam mengarahkan perilaku etis (Falah, 2006). Relativisme akan 

menolak tegas prinsip dan aturan moral universal, dan menganggap bahwa situasi 

yang berbeda akan mempengaruhi moralitas yang berbeda pula (Forsyth, 1992). 

Berdasarkan pernyatana tersebut dapat disimpulkan bahwa individu yang 

memiliki filsafat etis relativisme akan menganggap bahwa tidak ada aturan atau 

etika yang baku, dengan kata lain etis atau tidak etis suatu tindakan dipengaruhi 

oleh keadaan sekitar.  

       Hasil penelitian memperlihatkan bahwa relativisme individu berpengaruh 

tetapi tidak secara signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi 

mengenai skandal Auditor dan corporate manager. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Comunale et al (2006) dan Nugroho (2008) yang 

menyatakan bahwa relativisme tidak berpengaruh secara signifikan terhadap opini 

mahasiswa akuntansi mengenai skandal auditor dan corporate manager. Selain 

itu, Gabriel (2005) pun tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan antara 

persepsi mahasiswa terhadap accounting creative dan orientasi etis masing-

masing individu. Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi (2010) yang mengungkapkan bahwab relativisme 

berpengaruh secara positif terhadap persepsi mahasiswa atas perilaku tidak etis 

auditor.   
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       Secara teoritis hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan 

bahwa seseorang yang memiliki relativisme tinggi akan lebih memberi toleransi 

dalam menemukan masalah moral serta dalam melaksanakan nilai-nilai (aturan) 

moral universal yang berlaku atau yang membimbing perilaku mereka (Nugroho, 

2008). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian bertolak belakang 

dengan teori yang ada. Hal tersebut dikarenakan lingkungan pendidikan yang 

membentuk komitmen mereka, sehingga mereka masih memperhatikan nilai-nilai 

etika yang berlaku dalam memberikan penilaian etis mengenai skandal etis auditor 

yang terjadi. Dengan kata lain, meskipun mahasiswa akuntansi sebagai responden 

memiliki relativisme yang tinggi tidak akan memberikan toleransi terhadap 

perilaku tidak etis Auditor dan corporate manager. 

4.6.3 Gender Berpengaruh Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

akuntansiMengenai Skandal Etis Auditor dan Corporate Manager. 

     Gender adalah istilah yang merujuk pada seperangkat karakteristik yang di 

pandang manusia sebagai hal-hal yang membedakan antara laki-laki dan wanita, 

dari hal-hal biologis seperti jenis kelamin, sampai peran sosial dan identitas 

gender. Dalam penelitian Ruegger dan King (1992) yang dilansir oleh Larkin 

(2000) mengungkapkan bahwa gender sebagai faktor determinan dalam 

menetukan perilaku etis dan wanita lebih etis dari pada laki-laki dalam 

memberikan persepsi etis tentang situasi bisnis yang etis. Sehingga peneliti 

menggunakan gender sebagai variabel independen untuk melihat ada atau tidak 

pengaruh persepsi etis mahasiswa akuntansi terhadap skandal etis Auditor dan 

corporate manager.  
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       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gender memiliki pengaruh terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis Auditor dan corporate 

manager. Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Larkin (2000), Comunale 

(2006), Nugroho (2008), Dewi (2010) yang menyatakan bahwa gender mahasiswa 

tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Namun, hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hunt (2009), menyatakan bahwa skandal 

akuntansi baru-baru ini telah mempengaruhi persepsi etis mereka sebagai akuntan 

perempuan, dimana perempuan akan lebih bereaksi negatif terhadap perilaku tidak 

etis dibandingkan akuntan laki-laki. 

       Larkin (2000) meneliti auditor internal pada perusahaan besar di bidang jasa 

keuangan. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui kemampuan auditor 

internal sebagai responden dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi situasi etis 

dan tidak etis yang sering dijumpai secara praktik. Penelitian tersebut 

menggunakan empat variabel demografi diantaranya gender. Dari penelitian 

diperoleh bahwa gender tidak mempengaruhi, dimana wanita tidak menampakkan 

kemampuannya dalam mengidentifikasi perilaku etis dibandingkan laki-laki. 

       Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Comunale (2006) pun 

memperlihatkan bahwa gender tidak mempengaruhi opini mahasiswa akuntansi 

terhadap skandal auditor dan corporate manager. Hasil penelitian tersebut tidak 

didukung oleh penelitian Nugroho (2008) dan Dewi (2010) yang mereplikasi 

penelitian yang dilakukan oleh Comunale et al (2006). Hasil penelitian 

menyatakan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai skandal etis auditor dan corporate manager.  
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4.6.4 Tingkat Pengetahuan tentang Profesi Akuntan publik dan Skandal 

Akuntansi Berpengaruh terhadap Persepsi Etis Mahasiswa akuntansi 

mengenai Skandal Etis Auditor dan Corporate manager.  

       Pengetahuan diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui berkenaan 

dengan hal tertentu. Tingkat pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah tingkat pengetahuan mengenai profesi akuntan publik dan skandal 

akuntansi. Peneliti memasukkan tingkat pengetahuan sebagai variabel diharapkan 

dapat mempengaruhi persepsi etis mahasiswa akuntansi terhadap skandal etis 

auditor dan corporate manager. Dewi (2010) mengatakan bahwa dengan adanya 

pengetahuan yang dimiliki maka akan berpengaruh terhadap penalaran yang 

diberikan individu dalam tiap tahapan perkembangan moral sehingga terdapat 

perubahan perkembangan dan perilaku di tiap tahap perkembangan  moral 

individu. 

       Hasil peneltitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan memiliki 

pengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis 

auditor dan corporate manager. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Comunale (2006). Namun, tidak konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nugroho (2008) dan Dewi (2010). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa mahasiswa akuntansi Universitas Brawijaya sebagai responden dengan 

tingkat pengetahuan yang tinggi dapat mengidentifikasi permasalahan etis yang 

selama ini terjadi dengan memberikan reaksi yang lebih negatif terhadap auditor 

dan corporate manager.  


