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ABSTRACT 

The ethic on business and profession is a topic quite attracted for the society. 
This study focuses on the ethics of business and profession viewed from the point of 
gender. The aim of this research is to test the difference of perception on business 
and profession ethics between the accountants, the student of the accounting 
department, and officials of the accounting department in Surakarta.  

The population of this research is all accountants, students of the accounting 
department, and the officials of accounting in the Surakarta city. The sample was 
taken about 121 respondent from the population. The data were collected by using 
questionnaires. The validity of the data was tested by implementing construct 
validity. From computation, one of the 25 items of questionnaires for the data on 
business ethic (item 14) was not valid, and one from the 19 items on the profession 
ethic (item vi. 1) was not valid. The reliability of the data was tested by 
implementing the Cronbach Alpha. The normality of the data was tested by 
implementing the one sample Kolmogorov Smirnov.   

The result of the hypothesis testing on the business ethic shows that there is 
not significant difference in the perception on the business ethic between the 
accountants, the students of the accounting department, and the officials of 
accounting viewed from the point of gender. The result of the hypothesis testing on 
the profession ethic shows that among the officials of accounting there is a 
significant different on the perception of the profession ethic viewed from the point 
of gender, but between the students of the accounting department and the 
accountants  there is no significant difference. 
 
Keywords: business ethics, profession ethics, accountant, student of accounting 

department, employee of accounting department, gender. 
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A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Profesi akuntan di Indonesia sekarang ini menghadapi tantangan yang 

semakin berat. Tantangan tersebut adalah berikut ini. Pertama, WTO, GATT, dan 

GATS tidak hanya merundingkan masalah perdagangan komoditi riil, namun juga 

sektor jasa. Kedua, akan diberlakukannya perdagangan bebas diantara negara-negara 

di kawasan Asia-Pasifik dalam rangka kerjasama ekonomi APEC pada tahun 2010 

bagi negara maju dan pada tahun 2020 bagi negara berkembang, termasuk 

Indonesia. Ketiga, diberlakukannya perdagangan bebas diantara negara-negara di 

kawasan ASEAN, yaitu AFTA (Ekayani dan Adi Putra, 2003). 

Disamping itu, kemajuan ekonomi mendorong munculnya pelaku bisnis baru 

sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang cukup tajam. Semua usaha bisnis 

tersebut berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun 

terkadang untuk mencapai tujuan itu, segala upaya dan tindakan dilakukan walaupun 

pelaku bisnis harus melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan berbagai 

dimensi moral dan etika bisnis itu sendiri, termasuk profesi akuntansi. Untuk 

mengantisipasi hal itu, maka profesionalisme suatu profesi harus dimiliki oleh setiap 

anggota profesi, yaitu berkeahlian, berpengetahuan, dan berkarakter. Karakter 

menunjukkan personalitas seorang profesionalisme yang diwujudkan dalam sikap 

profesional dan tindakan etisnya (Machfoedz dalam Winarna dan Retnowati, 2004).  

Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Tanpa etika, 

profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi 

untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Disamping itu, 

profesi akuntansi mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat. Hal ini 

seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, 

baik akuntan publik, akuntan intern perusahaan maupun akuntan pemerintah.  

Disamping lingkungan bisnis, hal yang dapat mempengaruhi seseorang 

berperilaku etis adalah lingkungan dunia pendidikan (Sudibyo dalam Murtanto dan 

Marini, 2003). Oleh karena itu, calon akuntan (mahasiswa) perlu diberi pemahaman 

yang cukup terhadap masalah-malasah etika bisnis dan etika profesi yang akan 

mereka hadapi. Terdapatnya mata kuliah yang berisi ajaran moral dan etika sangat 

relevan untuk disampaikan kepada mahasiswa. Dalam hal ini berarti keberadaaan 

pendididikan etika memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi di bidang 

akuntansi di Indonesia.  
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Bersamaan dengan profesional lainnya di bidang bisnis, dalam praktik 

akuntansi jumlah kaum perempuan yang memasuki profesi sebagai akuntan publik 

telah meningkat secara drastis (Trapp et al., dalam Murtanto dan Marini, 2003). 

Sejarah perkembangan perempuan di bidang akuntansi merefleksi suatu perjuangan 

yang panjang untuk mengatasi penghalang dan batasan yang diciptakan oleh struktur 

sosial yang kaku, diskriminasi, pembedaaan gender, ketidakpastian konsep, dan 

konflik antara rumah tangga dan karir (Reid et al., dalam Murtanto dan Marini, 

2003)  

B. PERUMUSAN MASALAH 

Penelitian mengenai etika bisnis dan etika profesi akuntan ini dilakukan 

karena aktivitas profesi akuntan tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut 

mereka untuk bekerja secara profesional sehingga selain harus memahami dan 

menerapkan etika profesi, mereka harus memahami dan menerapkan etika dalam 

bisnis. Penelitian ini juga dilakukan terhadap calon akuntan (mahasiswa) karena 

mereka adalah calon akuntan yang seharusnya dibekali terlebih dulu pengetahuan 

mengenai etika sehingga setelah lulus nanti mereka bisa bekerja secara profesional 

berdasar etika profesi dan dapat menerapkan etika dalam lingkungan bisnis. 

Penelitian ini megkhususkan untuk menyoroti masalah gender karena masih adanya 

diskriminasi terhadap perempuan dalam lingkungan pekerjaannya. 

Berdasar uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah 

berikut ini. 

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pria, mahasiswa akuntansi, 

dan karyawan bagian akuntansi pria dengan akuntan wanita, mahasiswi 

akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi wanita terhadap etika bisnis? 

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pria, mahasiswa akuntansi, 

dan karyawan bagian akuntansi pria dengan akuntan wanita, mahasiswi 

akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi wanita terhadap etika profesi 

akuntan? 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan persepsi antara akuntan, mahasiswa akuntansi, karyawan bagian 

akuntansi dipandang dari segi gender terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan.  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian adalah berikut ini. 
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1. Memberikan pengetahuan empiris mengenai perbandingan antara persepsi etis 

baik etika bisnis maupun etika profesi bagi akuntan pria, mahasiswa akuntansi, 

dan karyawan bagian akuntansi pria dengan akuntan wanita, mahasiswi 

akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi wanita. 

2. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih 

luas dalam bahasan ini. 

D. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian ini merupakan pengembangan dan kolaborasi dari beberapa 

penelitian sebelumnya, Murtanto dan Marini (2003) dan Ludigdo (1999). 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Murtanto dan Marini (2003) adalah penelitian Murtanto dan Marini (2003) menguji 

perbedaan persepsi antara akuntan, mahasiswa dan gender terhadap etika bisnis dan 

etika profesi akuntan, sedang penelitian ini menambah satu kelompok sampel, yaitu 

karyawan bagian akuntansi, dalam hal ini termasuk akuntan intern perusahaan. 

Ludigdo (1999) yang mengadakan penelitian tentang pengaruh gender 

terhadap etika bisnis antara akuntan dan mahasiswa akuntansi. Penelitian ini 

menambah satu variabel yaitu etika profesi serta menambah jumlah responden 

karyawan bagian akuntansi. 

1. Persepsi, Etika, Etika Bisnis, Etika Profesi Akuntan, dan Gender 

Pengetian persepsi merupakan proses untuk memahami lingkungannya 

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. Dengan kata lain, persepsi mencakup penerimaan, 

pengorganisasian, dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara 

yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Hal ini terjadi 

karena persepsi melibatkan penafsiran individu pada objek tertentu, maka 

masing-masing objek akan memiliki persepsi yang berbeda walaupun melihat 

objek yang sama (Gibson, 1996: 134).  

Menurut Walgito (1997: 53) agar individu dapat menyadari dan dapat 

membuat persepsi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu berikut 

ini:  

a. Adanya objek yang dipersepsikan (fisik). 

b. Adanya alat indera/reseptor untuk menerima stimulus (fisiologis). 
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c. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan 

persepsi (psikologis). 

Dari definisi di atas maka pengertian persepsi dalam penelitian ini 

adalah merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan. Dalam perkataan lain, persepsi adalah memberikan makna pada stimuli 

indrawi (sensory stimuly) (Rakhmat, 1993: 51).  

Pengertian etika, dalam bahasa latin "ethica", berarti falsafah moral. Ia 

merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang 

budaya, susila serta agama. Sedangkan menurut Keraf (1997: 10), etika secara 

harfiah berasal dari kata Yunani ethos (jamaknya: ta etha), yang artinya sama 

persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik 

Istilah etika jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), 

memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar dan salah 

yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dari beberapa definisi di atas 

dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat aturan/ norma/ 

pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun 

yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok/ segolongan manusia/ 

masyarakat/ profesi. 

Menurut Keraf dan Imam (1995:41-43), etika dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Etika umum 

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil 

keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi 

pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolok ukur dalam menilai baik 

atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu 

pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. 

 

2. Etika khusus 

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam 

bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Etika individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap 

dirinya sendiri. 
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b. Etika sosial, berkaitan dengan kewajiban, sikap dan pola perilaku 

manusia dengan manusia lainnya salah satu bagian dari etika sosial 

adalah etika profesi, termasuk etika profesi akuntan.  

Menurut Keraf dan Imam (1995:70-77) terdapat beberapa prinsip dalam 

etika bisnis yang meliputi : 

a. Prinsip otonomi. Otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk 

bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya 

baik untuk dilakukan. Dalam prinsip otonomi ini terkait dua aspek yaitu 

aspek kebebasan dan aspek tanggung jawab. 

b. Prinsip kejujuran. Aspek kejujuran dalam bisnis meliputi: 

1. Kejujuran terwujud dalam pemenuhan sayart-syarat perjanjian dan 

kontrak. 

2. Kejujuran juga menemukan wujudnya dalam penawaran barang dan jasa 

dengan mutu yang baik. 

3. Kejujuran menyangkut hubungan kerja dalam perusahaan. 

Prinsip kejujuran ini sangatlah berkaitan dengan aspek 

kepercayaan. Kepercayaan ini merupakan modal dasar yang akan 

mengalirkan keuntungan yang besar di masa depan. 

c. Prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik. Prinsip ini memiliki dua 

bentuk yaitu prinsip berbuat baik menuntut agar secara aktif dan maksimal 

kita semua berbuat hal yang baik bagi orang lain dan dalam bentuk yang 

minimal dan pasif, menuntut agar kita tidak berbuat jahat kepada orang lain.  

d. Prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar kita memperlakukan orang lain 

sesuai dengan haknya. Hak orang lain perlu dihargai dan jangan sampai 

dilanggar. 

e. Prinsip hormat pada diri sendiri. Sebenarnya dalam arti tertentu prinsip ini 

sudah tercakup dalam prinsip pertama dan prinsip kedua diatas. Prinsip ini 

sengaja dirumuskan secara khusus untuk menunjukkan bahwa setiap 

individu itu mempunyai kewajiban moral yang sama bobotnya untuk 

menghargai diri sendiri. 

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan 

Indonesia. Kode Etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat 

dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI 
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di sisi lainnya. Kode Etik Akuntan Indonesia yang baru tersebut terdiri dari tiga 

bagian (Prosiding kongres VIII, 1998), yaitu: 

1. Kode Etik Umum. Terdiri dari 8 prinsip etika profesi, yang merupakan 

landasan perilaku etika profesional, memberikan kerangka dasar bagi 

Aturan Etika, dan mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh 

anggota, yang meliputi: Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Umum, 

Integritas, Obyektifitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesionalnya, 

Kerahasiaan, Perilaku Profesional, dan Standar Teknis. 

2. Kode Etik Akuntan Kompartemen. Kode Etik Akuntan Kompartemen 

disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan mengikat selurus anggota 

Kompartemen yang bersangkutan. 

3. Interpretasi Kode Etik Akuntan Kompartemen. Interpretasi Kode Etik 

Akuntan Kompartemen merupakan panduan penerapan Kode Etik Akuntan 

Kompartemen. 

4. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat itu dapat dipakai sebagai 

interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya Aturan dan 

Interpretasi baru untuk mengantikannya.  

Di Indonesia, penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh sekurang–

kurangnya enam unit organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, Unit Peer 

Review Kompartemen Akuntan Publik – IAI, Badan Pengawas Profesi 

Kompartemen Akuntan Publik – IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, 

Departemen Keuangan RI, dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, 

pengawasan terhadap Kode Etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para 

anggota dan pimpinan KAP. Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik 

Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2, yang berbunyi: 

“Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan obyektifitas 

dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan 

bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi. Dengan mempertahankan 

obyektifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan/permintaan 

pihak tertentu/ kepentingan pribadinya “.  

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan 

Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi 

anggota IAI. Ada dua sasaran pokok dari kode etik ini, yaitu pertama, kode etik 
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ini bermaksud untuk melindungi masysrakat dari kemungkinan dirugikan oleh 

kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dari kaum profesional. 

Kedua, kode etik ini bertujuan untuk melindungi keluhuran profesi tersebut dari 

perilaku-perilaku buruk orang-orang tertentu yang mengaku dirinya profesional 

(Keraf, 1998).  

Kata “gender” berasal dari bahasa Inggris, gender berarti “jenis 

kelamin”, dimana sebenarnya artinya kurang tepat, karena dengan demikian 

gender disamakan pengertiannya dengan sex yang berarti jenis kelamin. Dalam 

Webster’s New World Dictionary gender diartikan sebagai perbedaan yang 

tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku 

(Neudfeldt dalam Umar, 1999). Dalam Women’s Studies Encyclopedia 

dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupaya membuat 

pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik 

emosional laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat 

(Tierney dalam Umar, 1999). 

Meskipun kata gender belum masuk dalam pembendaharaan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di 

Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender”. Jender 

diartikan sebagai “interprestasi mental dan kultural terhada perbedaan kelamin 

yakni laki-laki dan perempuan”. Jender biasanya dipergunakan untuk 

menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan 

perempuan. 

Pengertian gender menurut Fakih (2001) adalah suatu sifat yang melekat 

pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

maupun kultural. Pengertian tersebut sejalan dengan kesimpulan yang diambil 

oleh Umar (1995) yang mendefinisikan gender sebagai suatu konsep yang 

digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan laki-laki dan perempuan 

dilihat dari segi-budaya. Sehingga gender dalam arti ini mendefinisikan laki-

laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis.  

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan 

kata seks (jenis kelamin). Pengetahuan jenis kelamin merupakan pensifatan atau 

pembagian dua jenis kelamin tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia 

yang memeiliki  atau bersifat seperti daftar berikut ini: laki-laki adalah manusia 

yang memiliki alat kelamin yang memproduksi sperma, memiliki jakala (kala 
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menjing). Perempuan memiliki alat reproduksi seperti: rahim, dan saluran untuk 

melahirkan, memproduksi telur, dan mempunyai alat menyusui. Alat-alat 

tersebut secara biologis tidak dapat dipertukarkan menurut fungsinya antara alat 

biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen 

tidak berubah dn merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai 

ketentuan Tuhan (kodrat). 

Konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki 

maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 

2001). Misalnya bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, 

emosional, atau keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, 

perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat 

dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, 

sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari 

sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain. 

 

2. Penelitian Terdahulu 

Murtanto dan Marini (2003) meneliti tentang persepsi etika bisnis dan 

etika profesi akuntan diantara akuntan pria, akuntan wanita, mahasiswa, dan 

mahasiswi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara persepsi akuntan pria dan akuntan wanita terhadap etika 

bisnis dan etika profesi akuntan. Demikian juga untuk mahasiswa dan 

mahasiswi tidak ada perbedaan yang signifikan untuk etika profesi akuntan. 

Namun, untuk etika bisnis ada perbedaaan persepsi antara mahasiswa dan 

mahasiswi. 

Ludigdo (1999) yang mengadakan penelitian tentang pengaruh gender 

terhadap etika bisnis antara akuntan dan mahasiswa akuntansi. Dari penelitian 

tersebut diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan baik dari 

akuntan maupun mahasiswa akuntansi. 

3. Hipotesis Penelitian 

a. Hipotesis Penelitian I 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan lebih memperjelas 

lagi hasil penelitian Ludigdo (1999) yang mengadakan penelitian tentang 

pengaruh gender terhadap etika bisnis antara akuntan dan mahasiswa 

Padang, 23-26 Agustus 2006 K-AMEN 03 9



SIMPOSIUM NASIONAL AKUNTANSI 9 PADANG 
 

akuntansi. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan baik dari akuntan maupun mahasiswa akuntansi. 

Berdasarkan penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha1: Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria, 

mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi pria dengan 

akuntan wanita, mahasiswi akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi 

wanita terhadap etika bisnis.  

b. Hipotesis Penelitian II 

Penelitian terdahulu oleh Murtanto dan Marini (2003) meneliti tentang 

persepsi etika bisnis dan etika profesi akuntan diantara akuntan pria, akuntan 

wanita, mahasiswa, dan mahasiswi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan pria dan 

akuntan wanita terhadap etika bisnis dan etika profesi akuntan. Demikian 

juga untuk mahasiswa dan mahasiswi tidak ada perbedaan yang signifikan 

untuk etika profesi akuntan. Namun, untuk etika bisnis ada perbedaaan 

persepsi antara mahasiswa dan mahasiswi. 

Berdasarkan penelitian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha2: Terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria, 

mahasiswa akuntansi, karyawan bagian akuntansi pria dengan akuntan 

wanita, mahasiswi akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi wanita 

terhadap etika profesi akuntan. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi dalam peneilitian ini adalah akuntan, mahasiswa akuntansi, dan 

karyawan bagian akuntansi di wilayah Surakarta. Pengambilan sampel  

(sampling) dilakukan dengan menggunakan tipe non probability sampling  

yaitu dengan metode purposive sampling. Alasan pengambilan sampel dengan 

metode purposive sampling karena peneliti hanya akan memilih sampel yang 

memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya etika bisnis 

sehingga mereka dapat memberikan jawaban yang dapat mendukung jalannya 

penelitian ini. 
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Populasi mahasiswa akuntansi dalam penelitian ini adalah mahasiwa 

akuntansi perguruan tinggi-perguruan tinggi  se-Surakarta. Sampel yang 

diambil adalah mahasiwa akuntansi yang telah menempuh atau sedang 

menempuh mata kuliah komunikasi bisnis. Kerangka populasinya adalah daftar 

perguruan tinggi di Surakarta yang membuka jurusan akuntansi yang 

dikeluarkan oleh Kopertis VI wilayah Surakarta.  

Populasi akuntan dalam penelitian ini adalah akuntan pendidik yang 

bekerja di Perguruan tinggi-perguruan tinggi se-Surakarta dan akuntan publik 

yang bekerja di KAP (Kantor Akuntan Publik) se-Surakarta. Sampel untuk 

akuntan pendidik, adalah akuntan pendidik (dosen) tetap baik di perguruan 

tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Surakarta dengan masa kerja 

minimal 2 (dua) tahun. Kerangka populasi untuk akuntan pendidik ini adalah 

daftar perguruan tinggi di Surakarta yang membuka jurusan akuntansi yang 

dikeluarkan oleh Kopertis VI wilayah Surakarta. 

Sampel untuk akuntan publik, adalah akuntan publik yang bekerja di 

KAP di Surakarta dan memiliki pengalaman mengaudit minimal selama 2 (dua) 

tahun. Kerangka populasi untuk akuntan publik adalah daftar Kantor Akuntan 

Publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia.  

Populasi karyawan bagian akuntansi adalah karyawan bagian akuntansi 

yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Surakarta. 

Perusahaan itu terdiri dari perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, maupun 

perusahaan dagang. Sampel untuk karyawan bagian akuntansi adalah karyawan 

bagian akuntansi dari perusahaan yang pernah diaudit oleh kantor akuntan 

publik dan telah memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun.  

Jumlah sampel minimum yang akan diteliti untuk masing-masing 

kelompok responden adalah 30 orang, hal ini sesuai dengan rules of thumb yang 

dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2000). 

2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik kuesioner dalam mengumpulkan 

data yang dibutuhkan. Teknik kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang terdiri dari kasus-kasus 

praktik etika bisnis dan etika profesi kepada responden. Kasus-kasus yang 

digunakan peneliti adalah daftar yang bersifat tertutup karena telah disediakan 
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alternatif jawaban yang mungkin dipilih sehingga responden merasa mudah 

dalam mengisi kuesioner.  

Pertama untuk mahasiswa akuntansi, peneliti mendistribusikan 

kuesioner secara langsung kepada mahasiswa yang bersangkutan, dan sebagian 

dititipkan pada Ketua Jurusan akuntansi perguruan tingi yang bersangkutan 

untuk didistribusikan pada mahasiswa akuntansi di lingkungan perguruan tinggi 

masing-masing. 

Kedua untuk akuntan peneliti mendistribusikan kuesioner secara 

langsung kepada akuntan pendidik yang bersangkutan, dan sebagian dititipkan 

kepada Ketua Jurusan akuntansi perguruan tinggi yang bersangkutan untuk 

didistribusikan pada akuntan pendidik di lingkungan pergururan tinggi yang 

bersangkutan. 

Untuk akuntan publik, peneliti mendistribusikan kuesioner secara 

langsung kepada pimpinan KAP yang bersangkutan untuk didistribusikan pada 

akuntan yang bekerja pada KAP yang bersangkutan, kemudian peneliti 

mengambil kuesioner tersebut setelah jangka waktu tertentu. 

Untuk karyawan bagian akuntansi, peneliti menitipkan kuesioner di 

bagian personalia setiap instansi dan membuat kesepakatan dengan instansi 

tersebut tentang waktu pengambilan kuesioner.  

3. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kuesioner 

yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama dari kuesioner ini berisi pertanyaan 

mengenai identitas responden yang menanyakan mengenai nama, jenis kelamin, 

status. Mahasiswa juga ditanya tentang tingkat atau semester mahasiswa saat 

ini, untuk akuntan dan karyawan bagian akuntansi juga ditanyakan mengenai 

lama bekerja di instansi tersebut, serta khusus untuk karyawan bagian akuntansi 

ditanyakan pula mengenai apakah laporan keuangan perusahaan tempat 

responden bekerja telah diaudit.  

Bagian kedua dari kuesioner berisi pernyataan mengenai persepsi 

responden mengenai kasus-kasus praktek etika bisnis serta pernyataan 

mengenai persepsi responden mengenai delapan prinsip kode etik IAI. 

Pernyataan-pernyataan ini bersifat tertutup karena peneliti telah menyediakan 

alternatif jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Alternatif jawaban 

tersebut dikembangkan dengan menggunakan skala likert yang berupa jawaban 
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sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), netral (N), setuju (S) sangat setuju 

(SS).  

 

 

4. Pengujian Instrumen 

Sebelum data diolah untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian instrumen dengan uji validitas dan reliabilitas untuk melihat apakah 

data yang diperoleh dari responden dapat menggambarkan secara tepat konsep 

yang diuji. 

a. Uji Validitas 

Validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk 

mengungkapkan sesuatu yang menjadi objek pengukuran yang dilakukan 

dengan instrumen penelitian tersebut. Jika suatu item pernyataan dinyatakan 

tidak valid, maka item pernyataan itu tidak dapat digunakan dalam uji-uji 

selanjutnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas 

konstruk (construct validity) yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap 

item dengan skor total. Teknik korelasi yang digunakan adalah Pearson’s 

Correlation Product Moment untuk pengujian dua sisi yang terdapat pada 

program komputer SPSS 12.0 for Windows. Alasan digunakan teknik ini 

karena skor item yang digunakan bukan skor dikotomi 0 dan 1 seperti yang 

digunakan dalam teknik Point Biserial. Hasil uji korelasi tersebut bisa 

dikatakan valid jika apabila tingkat probabilitasnya lebih kecil dari 0,05. 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah 

valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten 

apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat 

ukur yang sama.  

Pengujian reliabilitas dianalisis dengan menggunakan teknik dari 

Cronbach yaitu Cronbach’s  Alpha yang terdapat pada program komputer 

SPSS 12.0 for Windows. Sekaran (2000) menyatakan bahwa semakin dekat 

koefisien alpha pada nilai 1 berarti butir-butir pernyataan dalam koefisien 

semakin reliabel. Besarnya nilai alpha yang dihasilkan dibandingkan dengan 
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indeks: > 0,800: tinggi; 0,600 - 0,799: sedang; <0,600: rendah. (Sekaran, 

2000:312).   

5. Analisis Data 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka dilakukan uji asumsi 

normal untuk mengetahui apakah variabel yang dibandingkan rata-ratanya telah 

terdistribusi normal. Teknik pengujian normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah One Sample Kolmogorov-Smirnov Test  yang terdapat pada 

pogram komputer SPSS 12.0 for Windows.  

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan signifikansi 

hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai signifikansi dari uji 

normalitas ini haruslah sebesar 0,05, karena jika nilai signifikansinya lebih kecil 

dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. 

Jika data berdistribusi tidak normal maka digunakan metode trimming. 

Salah satu penyebab yang menjadikan data tidak berdistribusi normal adalah 

karena terdapat beberapa item data yang bersifat outliers, yaitu yang 

mempunyai nilai di luar batas normal dibandingkan dengan data lain dalam 

suatu sampel. Untuk itu digunakan metode trimming, yaitu membuang data 

yang bersifat outliers tersebut (Nugroho: 2005). 

Pengujian hipotesis pada penelitian persepsi responden yang dipandang 

dari segi gender terhadap etika bisnis dan etika profesi digunakan alat uji 

statistik Indenpendent-Samples T Test. Pengujian hipotesis ini dimasudkan 

untuk mengetahui beda rata-rata persepsi terhadap etika bisnis dan etika profesi 

dari masing-masing kelompok.  

Karakteristik dari alat uji statistik Independent-Samples T Test adalah 

(1) data yang akan diuji berdistribusi normal atau, (2) varians dari data tersebut 

homogen, jika salah satu dari kedua karakteristik  terpenuhi maka pengujian 

dapat dilakukan.  

Uji Indenpendent-Samples T Test  berdasarkan hasil Levene’s Test, 

diambil suatu keputusan. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika 

probabilitas lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak, artinya tidak ada perbedaan 

signifikan antara kelompok sampel. Sebaliknya jika probabilitas lebih kecil dari 

0,05 maka Ha diterima, artinya terdapat perbedaan signifikan antara kelompok 

sampel. 
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F. HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS DATA 

Lamanya waktu yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner sampai 

terkumpul adalah kurang lebih selama 4 minggu, dimulai dari tanggal 27 April 2005 

sampai dengan 23 Mei 2005. Adapun distribusi kuesioner dan tingkat pengembalian 

serta rincian jumlah kuesioner yang gugur dan jumlah yang dapat diolah tercantum 

dalam tabel 1 pada lampiran. 

Pertanyaan pada kuesioner bagian pertama ditujukan untuk mengungkap data 

demografi responden yang terdiri dari data jenis kelamin responden, status 

responden (akuntan pendidik, akuntan publik, mahasiswa akuntansi atau karyawan 

bagian akuntansi), semester (untuk mahasiswa akuntansi), pengalaman kerja akuntan 

dan karyawan bagian akuntansi. Serta untuk karyawan bagian akuntansi ditanyakan 

pula tentang apakah laporan keuangan perusahaan telah diaudit. Hasil pengolahan 

data tentang demografi responden adalah seperti pada tabel 2. 

1. Uji Validitas 

Pengujian terhadap validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearsons dengan bantuan 

program SPSS for Windows release 12.00. Data yang digunakan untuk 

pengujian selanjutnya hanya data yang valid saja. Uji validitas terhadap 

masing-masing pernyataan dari persepsi responden terhadap etika bisnis 

memperoleh hasil bahwa hanya pernyataan I4 saja yang tidak valid (tabel 3 

lampiran). Untuk hasil validitas pernyataan responden terhadap etika profesi 

dinyatakan bahwa hanya pernyataan VI1 saja yang tidak valid (tabel 4 

lampiran), sehingga dalam pengujian nanti pernyataan VI1 akan dikeluarkan 

atau tidak digunakan dalam pengujian.  

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas hanya dilakukan untuk butir pernyataan yang valid. 

Karena dalam penelitian ini pernyataan responden terhadap etika bisnis hanya 

pernyataan I4 saja yang tidak valid, dan pernyataan responden untuk etika 

profesi hanya pernyataan VI1 saja yang tidak valid, maka kedua item yang 

tidak valid tersebut tidak diuji 

Dari hasil uji reliabilitas pernyataan responden terhadap etika bisnis 

diperoleh koefisien Cronbach Alpha sebesar 0,798 (tabel 5 lampiran) dan 

sebesar 0,670 (tabel 6 lampiran) untuk etika profesi. Kedua Koefisien tersebut 

termasuk kategori reliabel jika berdasar ukuran yang diterapkan Nunnaly. 
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Apabila berdasar indeks yang dikemukakan oleh Sekaran maka kedua koefisien 

Cronbach Alpha tersebut memiliki reliabilitas instrumen sedang. 

3. Uji Normalitas 

Sebelum data yang diperoleh diolah untuk dianalisis lebih lanjut, maka 

terlebih dahulu dilakukan  uji normalitas. Hasil uji lebih lanjut untuk persepsi 

terhadap etika bisnis dan etika profesi disajikan dalam tabel 7 dan 8 pada 

lampiran. 

Dari hasil pengujian nomalitas pada tabel 7 menunjukkan bahwa seluruh 

kelompok sampel dari etika bisnis terdistribusi normal karena seluruh nilai 

probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan 

trimming terhadap data. Sebaliknya, hasil pengujian nomalitas etika profesi 

sebelum trimming yang ditunjukkan pada  tabel 8, terlihat bahwa kelompok 

karyawan dan kelompok umum tidak terdistribusi secara normal, maka dengan 

ini akan dilakukan trimming secara keseluruhan. Hasil setelah trimming akan 

terlihat pada tabel 9 pada lampiran. 

Setelah dilakukan trimming secara keseluruhan terhadap data etika 

profesi, maka terlihat data dari semua kelompok terdistribusi secara normal, 

karena nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Sehingga data yang dianggap 

sebagai outlier dianggap gugur. 

4. Uji hipotesis 

a. Uji Hipotesis Penelitian I 

Hasil dari pengujian persepsi responden dipandang dari segi gender 

terhadap etika bisnis dapat dilihat pada tabel 4.1 
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Tabel 4.1 

Hasil uji Independent-Samples T Test  

Responden Dipandang dari Segi Gender  terhadap Etika Bisnis 

Profesi Rata-rata p value Status Ha

Akuntan Laki-laki = 4,07 

Perempuan= 4,16 

0,218 Ditolak 

Mahasiswa Laki-laki = 3,94 

Perempuan= 3,87 

0,273 Ditolak 

Karyawan 

Bagian 

Akuntansi 

Perempuan= 4,31 

Laki-laki = 4,22 

0,753 Ditolak 

Sumber: Data Primer Yang diolah 

Dari uji hipotesis persepsi responden dipandang dari segi gender 

terhadap etika bisnis yang terlihat pada tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa 

untuk masing-masing kelompok responden baik itu akuntan, mahasiswa, 

karyawan bagian akuntansi tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap etika 

binis jika dipandang dari segi gender.  

b. Uji Hipotesis Penelitian II 

Hasil dari pengujian persepsi responden dipandang dari segi gender 

terhadap etika profesi dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Hasil uji Independent-Samples T Test  

Responden Dipandang dari Segi Gender terhadap Etika Profesi 

Profesi Rata-rata p value Status Ha

Akuntan Laki-laki = 3,51 

Perempuan= 2,69 

0,705 Ditolak 

Mahasiswa Laki-laki = 3,34 

Perempuan= 3,35 

0,460 Ditolak 

Karyawan 

Bagian 

Akuntansi 

Perempuan= 3,46 

Laki-laki = 3,51 

0,022 Diterima 

Sumber: Data Primer Yang diolah 
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Hasil uji hipotesis persepsi responden dipandang dari segi gender 

terhadap etika profesi yang terlihat pada tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa 

terdapat perbedaan persepsi terhadap etika profesi jika dipanadang dari segi 

gender pada responden karyawan bagian akuntansi. Terlihat dari uji 

Independent-Samples T Test dari karyawan bagian akuntansi nilai 

probabilitasnya sebesar 0,022, karena nilai ini lebih kecil dari 0,05 maka 

hipotesis dari persepsi karyawan bagian akuntansi dipandang dari segi 

gender terhadap etika profesi diterima. 

 

G. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasar hasil analisis yang dilakukan maka kesimpulan dari penelitian 

ini adalah: 

a. Peneilitian I 

Berdasarkan hasil uji Independent-Samples T Test dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria, 

mahasiswa akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi dengan akuntan 

wanita, mahasiswi akuntansi, dan karyawan bagian akuntansi terhadap etika 

bisnis. 

b. Penelitian II 

Berdasarkan hasil uji Independent-Samples T Test dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara akuntan pria 

dan mahasiswa akuntansi dengan akuntan wanita dan mahasiswi akuntansi 

terhadapa etika profesi. Terdapat perbedaan persepsi  yang signifikan antara 

karyawan bagian akuntansi pria dengan karyawan bagian akuntansi wanita 

terhadap etika profesi. 

2. Keterbatasan 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan ini perlu 

diperhatikan pada penelitian serupa selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain 

a. Penelitian ini tidak membedakan persepsi kelompok responden akuntan 

pendidik dan akuntan publik. 

b. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Surakarta sehingga tidak dapat 

digeneralisasikan. 
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c. Penelitian ini dilakukan terhadap semua perusahaan yang telah diaudit tanpa 

memilah jenis usaha yang dilakukan. 

 

3. Saran 

Saran yang peneliti berikan untuk kesempurnaaan penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut.  

a. Penelitian mendatang sebaiknya memperluas area survei atau mencoba di 

luar wilayah Surakarta. 

b. Penelitan mendatang sebaiknya membedakan kelompok responden akuntan 

atau bahkan menambah kelompok akuntan yang dijadikan sampel ( akuntan 

manajemen, akuntan pemerintah). 

c. Penelitian mendatang sebaiknya memisahkan karyawan bagian akuntansi 

dari berbagai jenis industri karena tantangan masing-masing jenis industri 

tentu berbeda.  

d. Penelitian mendatang sebaiknya memandang kelompok responden akuntan 

publik dan akuntan pengajar tidak hanya dari segi gender, tetapi juga 

dipandang dari segi level hierarkis (senior dan junior). 
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LAMPIRAN  

Tabel 1 
Rincian Kuesioner dan Pengembalian 

No Kelompok 
responden 

Kuesioner 
dikirim 

Kusioner 
kembali 

Tingkat 
pengembalian 

Kuesioner 
gugur 

Kuesioner 
terpakai 

1. 
2. 
3. 

Akuntan 
Mahasiswa 
Karyawan 

bagian 
akuntansi 

72 
65 
40 

52 
60 
38 

72,23 % 
92,30% 

95% 

7 
18 
7 

45 
45 
31 

Sumber: Data Primer Yang diolah 
 

Tabel 2 
Gambaran Data Responden Penelitian 

Keterangan Akuntan 
pendidik 

Akuntan 
publik 

Mhs. akt Kary.Bag. 
akuntansi 

total persenta
se 

A. Jenis Kelamin 
1. laki-laki 
2. wanita 
Total 

B. Pengalaman 
kerja 
1. 1-5 tahun 
2. 6-10 tahun 
3. 11-15 tahun 
4. 16-20 tahun 
5. 20 tahun 

keatas 
Total 

C. Semester 
1.Semester 6 
2.Semester 8 
3.Semester 10 

Total 
D. Laporan 

keuangan 
1. sudah diaudit  
2. belum diaudit 

 
18 
17 
35 

 
 

15 
12 
2 
- 
4 

 
33 

 
6 
4 
10 

 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

 
24 
21 
45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 
7 
1 
45 

 
10 
21 
31 

 
 

15 
12 
2 
- 
1 

 
30 

 
 
 
 
 
 

 
31 

 
58 
63 
121 

 
 

41 
25 
4 
0 
5 

 
76 

 
37 
7 
1 
45 

 
 

31 
- 

 
47,9% 
52,1% 
100   % 

 
 

52,56% 
32,05% 
5,01% 
0     % 
6,4  % 

 
100    % 

 
88,88% 
14,58% 
2,08% 

100    % 
 
 

100   % 

Sumber: Data Primer Yang diolah 
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Tabel 3 
Hasil Uji Validitas Tiap Item Pertanyaan  

Dari Persepsi Responden Terhadap Etika Bisnis 
Pernyataan Sig (2-tailed) Signifikansi  Status 

I1 
I2 
I3 
I4 
I5 
II1 
II2 
II3 
II4 
II5 
III1 
III2 
III3 
III4 
III5 
IV1 
IV2 
IV3 
IV4 
IV5 
V1 
V2 
V3 
V4 
V5 
 

0,000 
0,022 
0,040 
0,452 
0,022 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,001 
0,000 
0,000 
0,000 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber: Data Primer Yang diolah 
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Tabel 4 

Hasil Uji Validitas Tiap Item Pertanyaan  
Dari Persepsi Responden Terhadap Etika Profesi 

Pernyataan Sig (2-tailed) Signifikansi  Status 

I1 
I2 
I3 
II1 
III1 
III2 
IV1 
IV2 
IV3 
IV4 
V1 
V2 
V3 
V4 
VI1 
VII1 
VIII1 
VIII2 
VIII3 

 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,015 
0,000 
0,019 
0,000 
0,000 
0,008 
0,000 
0,818 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 

0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 
Sumber: Data Primer Yang diolah 

 
Tabel 5 

Hasil Uji Reliabilitas  
Pernyataan Responden Terhadap Etika Bisnis 

Variabel Koef. Cronbach Alpha Interpretasi 

Persepsi 0,798 Reliabel 

Sumber: Data Primer Yang diolah 
 

Tabel 6 
Hasil Uji Reliabilitas  

Pernyataan Responden Terhadap Etika Profesi 
Variabel Koef. Cronbach Alpha Interpretasi 

Persepsi 0,670 Reliabel 

Sumber: Data Primer Yang diolah 
 
 
 
 
 
 

Tabel 7 
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Hasil Uji Normalitas Data Etika Bisnis  
Variabel Kategori Asymp.Sig (2 Tailed) Status 

Persepsi 
Persepsi 
Persepsi 

 

Kelompok Akuntan 
Kelompok mahasiswa 
Kelompok Karyawan 

 

0,774 
0,626 
0,736 

 

Normal 
Normal 
Normal 
Normal 

Sumber: Data Primer Yang diolah 
 

Tabel 8 
Hasil Uji Normalitas Data Etika Profesi Sebelum Trimming 

Variabel Kategori Asymp.Sig (2 
Tailed) 

Status 

Persepsi 
Persepsi 
Persepsi 

 

Kelompok Akuntan 
Kelompok mahasiswa 
Kelompok Karyawan 

 

0,227 
0,099 
0,022 

 

Normal 
Normal 

Tidak Normal 
 

Sumber: Data Primer Yang diolah 
 

Tabel 9 
Hasil Uji Normalitas Data Etika Profesi Setelah Trimming 

Variabel Kategori Asymp.Sig (2 Tailed) Status 

Persepsi 
Persepsi 
Persepsi 

 

Kelompok Akuntan 
Kelompok mahasiswa 
Kelompok Karyawan 

 

0,227 
0,213 
0,155 

 

Normal 
Normal 
Normal 

 
Sumber: Data Primer Yang diolah 
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