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Abstract 

This study tests for gender and discipline-based differences in ethical 
evaluation, ethical intentions and ethical orientation among subjects from 
accountancy department, faculty of law and information technology undergraduates, 
both women and men. Examination conducted with Mancova and Ancova. 

Results indicate  that difference of ethical orientation between women and 
men only happened at moral construct of utilitarianism. There are also differences 
of ethical intention and ethical evaluation between men and women. In general 
research findings support structural approach and previous research which done by 
Harris (1989), McNichols and Zimmerer (1985); Ford and Lowery (1986), 
Friedman et al. (1987), Forsyth et al. (1988), Tsalikis and Ortiz-Buonfina (1990), 
Stanga and Turpen (1991), Jones and Kavanagh (1996), McCuddy and Perry 
(1996). Differences of ethical orientation also happened among various responder 
of different academic discipline, especially in moral construct of justice, egoism and  
deontological. There are also differences of ethical evaluation and ethical intention 
among responders coming from different science discipline. These findings are 
consistence with previous research which have been done by Ponemon and Gabhart 
(1993), Jeffrey (1993), Ponemon and Glazer (1990), and Cohen et al. (1998).  
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1. Pendahuluan 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Setiap profesi membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus, dan setiap 

profesional diharapkan memiliki kualitas personal tertentu. Demikian pula halnya 

dengan profesi akuntan publik yang bekerja di kantor akuntan publik (KAP). 

Mahasiswa yang merupakan salah satu sumber daya potensial sebagai staf 

profesional KAP harus memiliki kualitas personal tertentu sebagai bekal mencari 

kerja dan berkarir di KAP.   

Dewasa ini, kantor akuntan publik memiliki kecenderungan untuk merekrut 

juga sejumlah lulusan dari luar disiplin ilmu akuntansi sebagai dampak dari 

meningkatnya masalah ligitasi dan kompetisi (Elliot, 1995; Cohen et al., 1998). 

Sementara itu, di dalam lingkungan yang semakin kompleks dan kompetitif, 

perilaku etis menjadi topik yang selalu menjadi perhatian. Karenanya, kesadaran 

terhadap etika juga menjadi pertimbangan penting pada saat rekruitmen di KAP 

(Ahadiat dan Smith, 1994).  Secara historis akuntan dipersepsikan sebagai profesi 

yang lebih menekankan etika dibanding profesi lain (Ross, 1988). Akuntan memiliki 

kewajiban pada perusahaannya, profesi, publik dan diri mereka sendiri untuk 

menegakkan standar tertinggi dalam perilaku etis.  Mereka memiliki kewajiban agar 

kompeten dan memelihara kepercayaan, integritas dan obyektivitas. Nilai dan sistem 

etika mempengaruhi tidak hanya perilaku akuntan  tetapi juga keberhasilan akuntan. 

 Perubahan penting lainnya dalam pola rekruitmen di KAP adalah semakin 

meningkatnya proporsi perempuan (Wooton dan Spruill, 1994). Perempuan telah 

menunjukkan prestasinya pada beberapa tahun terakhir di dalam pendidikan tinggi 

khususnya akuntansi, dan karenanya memiliki kesempatan yang lebih besar di dalam 

posisi staf, supervisor dan pemilik di dalam jabatan-jabatan yang berkaitan dengan 

akuntansi. Temuan studi Ameen et al. (1996) menunjukkan bahwa masuknya 

akuntan perempuan dapat memiliki dampak positif pada komunitas bisnis.  

Contohnya, pejabat perempuan  akan cenderung tidak mengijinkan manajemen 

untuk menyajikan informasi keuangan yang salah. Kemungkinan kehadiran lebih 

banyak perempuan pada posisi “kekuasaan” dalam dunia profesional dapat memberi 

perubahan struktural pada organisasi bisnis. 

 Shaub et al. (1993) menemukan bahwa dibandingkan dengan lingkungan 

profesional atau lingkungan organisasional, lingkungan kultural dan pengalaman 

personal praktisi akuntan publik secara signifikan lebih mempengaruhi sensitivitas 
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etis mereka.  Shaub et al. (1993) menekankan pentingnya peran pendidikan etika 

yang dapat meningkatkan kesadaran etika, dan temuan Ameen et al. (1996) 

mengungkap pengaruh gender pada sensitivitas etis perlu dipertimbangkan ketika 

mengembangkan pendidikan etika atau materi pelatihan. Walaupun hasil 

sebelumnya masih inkonklusif, dewasa ini beberapa riset akuntansi (misalnya 

Shaub, 1994; Sweeney, 1995 dalam Cohen et al., 1998) menunjukkan hubungan 

antara gender dan moral development.   

Shaub (1994) menunjukkan bahwa lokasi geografis dan kultur akan 

mempengaruhi perspektif etis individu. Oleh karena itu, meski penelitian serupa 

pernah dilakukan oleh Cohen et al. (1998) yang mengambil lokasi penelitian di 

Northeastern United States, masih dipandang perlu dilakukan replikasi penelitian 

Cohen et al. (1998) tersebut dengan responden dari lokasi dan kultur yang berbeda. 

Penelitian ini menggunakan Multidimensional Ethics Scale  yang memungkinkan 

pengungkapan alasan di balik evaluasi terhadap moral. 

1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: apakah terdapat perbedaan 

evaluasi etis,  intensi etis dan orientasi etis dilihat dari gender dan latar belakang 

disiplin ilmu mahasiswa, yang merupakan potensi orang yang akan direkrut di 

kantor akuntan publik. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memberi bukti empiris tentang 

perbedaan evaluasi etis,  intensi etis dan orientasi etis dilihat dari gender dan latar 

belakang disiplin ilmu mahasiswa, yang merupakan potensi orang yang akan 

direkrut di kantor akuntan publik. 

Pengetahuan tentang pengaruh perbedaan gender atau disiplin ilmu memiliki 

implikasi penting pada pelatihan etika bagi karyawan baru di kantor akuntan publik.  

Rest (1994) menyatakan bahwa untuk mengembangkan training yang berhasil 

tentang etika perlu pemahaman yang cermat terhadap individu peserta training 

(Cohen et al., 1998).  Selain itu, bagi lingkungan perguruan tinggi, studi terhadap 

karakteristik individu yang mempengaruhi perspektif etis, dapat mempengaruhi 

pengembangan kurikulum etika dalam ilmu akuntansi.  Amstrong (1993) 

menyatakan bahwa komponen utama dalam kurikulum etika didasarkan pada 

kerangka teoritis tentang etika filosofis, pengembangan moral dan sosiologi profesi.  

Pentingnya pendidikan etika di dalam akuntansi diakui oleh kalangan praktisi dan 
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akademisi akuntansi (American Accounting Association, 1986; Arthur Andersen et 

al., 1989 dalam Huss dan Patterson, 1993).  Di samping itu, lembaga akreditasi 

sekolah bisnis di Amerika, the American Assembly of Collegate Schools of Business 

(AACSB), mensyaratkan pendidikan etika di dalam kurikulum sekolah bisnis (White 

dan Dooley, 1993). 

2. Tinjauan Literatur dan Pengembangan Hipotesis 

2.1.  Gender dan Etika 

Umar (1999) mengungkap berbagai pengertian gender antara lain sebagai berikut: 

1. Di dalam Womens’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah 

suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distintion) dalam 

hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki 

dan perempuan yang berkembang di masyarakat. 

2. Elaine Showalter (1989) mengartikan gender lebih dari sekedar pembedaan 

laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya.  Ia 

menekannya sebagai konsep analisis (an analytic concept) yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan sesuatu.  

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep analisis 

yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat 

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

Salah satu permasalahan yang dibahas di dalam literatur etika, bisnis dan 

psikologi adalah apakah perempuan lebih sensitif dalam hal etika dibanding laki-laki 

ketika mengidentifikasi dan mengakui kejadian etis versus tidak etis, atau apakah 

perempuan memiliki latar belakang/reasoning dan pengembangan moral yang lebih 

baik dibanding laki-laki.  Kemampuan seseorang untuk mengakui dan bertahan dari 

perilaku tidak etis biasanya dihubungkan dengan faktor-faktor yang berkaitan 

dengan lingkungan (misalnya lingkungan tempat bekerja, kultur, situasi) dan faktor 

lainnya yang berkaitan dengan individu itu sendiri (misalnya pengaruh keluarga, 

nilai-nilai religius, pengalaman, karakteristik demografis). Ada sedikit keraguan 

pada pernyataan bahwa atribut individual berhubungan dengan alasan moral dan 

kode etik, namun ada keyakinan bahwa faktor-faktor individual menjadi determinan 

yang powerful pada standar etika personal (Bommer et al., 1987; Trevino, 1986). 

Beberapa studi menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh gender dalam 

sensitivitas etis (Ponemon dan Gabhart, 1993), sementara studi lain menunjukkan 
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bahwa perempuan lebih memiliki sensitivitas etis dibanding laki-laki di dalam 

situasi dilematis. Betz et al. (1989) menunjukkan dua alternatif penjelasan tentang 

perbedaan gender dalam menentukan keinginan untuk melakukan perilaku bisnis 

tidak etis, yaitu pendekatan sosialisasi gender dan pendekatan struktural.   

a.  Pendekatan Sosialisasi Gender  

Pendekatan sosialisasi gender menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan 

membawa nilai-nilai dan norma yang berbeda ke tempat mereka bekerja.  Perbedaan 

nilai dan norma ini didasarkan perbedaan gender yang menyebabkan adanya 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal membangun kepentingan 

pekerjaan, keputusan dan praktik. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan akan 

merespon secara berbeda terhadap penghargaan dan cost jabatan yang sama.   

Perempuan secara tipikal disosialisasikan pada nilai-nilai komunal yang 

direfleksikan dengan perhatian pada sesama, tidak mementingkan diri sendiri dan 

keinginan untuk menjadi bagian dari komunitasnya; sedangkan lelaki secara tipikal 

disosialisasikan pada nilai-nilai agensi yang melibatkan pengembangan diri, 

aktualisasi diri, kompetensi dan keunggulan (Eagly, 1987). Perbedaan nilai-nilai ini 

mengakibatkan lelaki dan perempuan akan berbeda di dalam mempersepsikan 

individu, kelompok dan situasi, dan untuk menyelesaikan dilema moral (Gilligan, 

1982). Meski mereka berada pada posisi jabatan yang sama, laki-laki menjadi lebih 

agresif dibanding dengan perempuan dan cenderung untuk menyelesaikan dilema 

moral mengacu pada hirarki hak dan pencapaian keadilan (Bussey dan Maughan, 

1982; Gilligan, 1982; Huston, 1983). Secara umum, studi sosialisasi gender 

menyatakan bahwa perempuan cenderung tidak mau melakukan pekerjaan yang 

membahayakan pihak lain dan lebih cenderung menunjukkan perasaan yang kuat 

sehubungan masalah-masalah etis dibanding laki-laki. 

 

b.  Pendekatan Struktural 

Pendekatan struktural menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan disebabkan oleh sosialisasi sebelumnya dan persyaratan peran lainnya. 

Sosialisasi sebelumnya dibentuk oleh penghargaan (reward) dan cost sehubungan 

peran jabatan.  Karena pekerjaan membentuk perilaku melalui struktur reward, laki-

laki dan perempuan akan memberi respon yang sama pada lingkungan jabatan yang 

sama.  Jadi pendekatan struktural memprediksikan bahwa laki-laki dan perempuan 
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yang mendapat pelatihan dan jabatan yang sama akan menunjukkan prioritas etis 

yang sama pula.   

Pola sosialisasi yang terstruktur di lingkungan KAP atau nilai-nilai yang 

berhubungan dengan pekerjaan pengauditan membentuk kecenderungan untuk 

mengadopsi nilai-nilai dan perilaku yang serupa seiring dengan meningkatnya 

tekanan pada profesi akuntan publik (Ameen et al., 1996; Mason dan Mudrack, 

1996).  Karena auditor membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti, sensitivitas 

mereka terhadap informasi atau situasi etis akan didasarkan pada relevansi dan 

pengamatan terhadap informasi etis yang terungkap.  Standar keputusan yang layak 

untuk sampai pada dinyatakannya judgment auditor mungkin akan sama meskipun 

auditor tersebut laki-laki ataupun perempuan. Hackenbrak (1992) menyatakan 

bahwa informasi atau bukti diperiksa hanya jika informasi atau bukti tersebut 

penting atau relevan dengan judgment.  Karenanya, auditor akan sensitif dalam 

memeriksa informasi yang relevan dengan keputusan, tanpa melihat perbedaan 

gender. 

Kode Etik Profesional (AICPA, 1997) dan SAS No. 82: Consideration of 

Fraud in a Financial Statement Audit (AICPA, 1997) secara spesifik menjelaskan 

tanggung jawab auditor selama melakukan pengauditan dengan mensyaratkan 

auditor agar sensitif terhadap situasi dilematis secara etis di dalam melakukan 

pengauditan atau mengevaluasi bukti-bukti audit.  Karenanya auditor tanpa 

memandang gender disyaratkan untuk memperhatikan isu-isu etis selama 

mengaudit.   

Sosialisasi struktural di dalam pengauditan menyebabkan auditor perempuan 

dan laki-laki menanggapi masalah etis selama audit dengan cara yang sama.  Seperti 

layaknya anggota clan, auditor memiliki komitmen pada tradisi dan nilai-nilai 

profesional yang memandu akuntan publik dan hanya mereka yang dapat 

menyesuaikan diri dengan kondisi operasi dalam profesi pengauditan yang akan 

bertahan dan sukses di dalam profesi.  Sebaliknya bagi mereka yang tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan nilai-nilai profesi akan meninggalkan profesi. 

Implikasinya profesi pengauditan hanya akan mempertahankan individu-individu 

yang dapat memegang nilai-nilai profesi tanpa memandang gender.  

1.2.  Teori Etika 

Etika merupakan refleksi kritis dan rasional mengenai (a) nilai dan norma yang 

menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia; dan mengenai 
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(b) masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan 

norma-norma moral yang umum diterima (Keraf, 1998).  Secara umum ada 

beberapa teori yang penting dalam pemikiran moral, khususnya dalam etika bisnis 

yaitu teleologis/utilitarianisme, egoisme, deontologi, teori hak  dan teori keutamaan 

(Keraf, 1998; Bertens, 2000; Rachels, 2004) .  

Teori teleologis menyatakan bahwa kualitas etis suatu perbuatan diperoleh 

dengan dicapainya tujuan perbuatan. Teori ini terpecah menjadi utilitarianisme dan 

egoisme. Utilitarianisme menyatakan bahwa perbuatan disebut etis jika membawa 

manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan egoisme berarti bahwa 

satu-satunya tujuan tindakan moral setiap orang adalah mengejar kepentingan 

pribadi dan memajukan dirinya. Deontologi menyatakan bahwa supaya suatu 

tindakan punya nilai moral, tindakan itu harus dijalankan berdasarkan kewajiban. 

Nilai moral dari tindakan itu tidak tergantung pada tercapainya tujuan dari tindakan 

itu melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan itu—berarti kalaupun tujuannya tidak tercapai, tindakan itu 

sudah dinilai baik. Teori hak berakar dari teori dentologi, karena hak berkaitan 

dengan kewajiban.  Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua 

manusia itu sama, sehingga manusia individual siapapun tidak pernah boleh 

dikorbankan demi tercapainya suatu tujuan yang lain. Teori keutamaan (virtue 

theory) merupakan pendekatan yang tidak menyoroti perbuatan, tetapi 

memfokuskan pada seluruh manusia sebagai pelaku moral. Di dalam teori ini tidak 

ditanyakan: “what should he/she do?” melainkan: “what kind of person should 

he/she be?” Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil atau jujur, 

melainkan apakah orang itu bersikap adil, jujur dan sebagainya.   

2.4.  Hubungan antara Gender dan Orientasi Etis, Evaluasi Etis dan Intensi 

Etis 

Penelitian tentang kemungkinan pengaruh gender antara mahasiswa laki-laki 

dan perempuan menjadi penting karena riset menunjukkan perilaku etis individu 

dapat dikaitkan dengan gender dan faktanya jumlah perempuan yang menduduki 

jabatan pada level eksekutif/manajemen di dunia bisnis semakin meningkat 

(Venkatesh, 1980). Berbagai studi empiris yang mempertanyakan dilema etik 

hipotetis dengan subyek mahasiswa, menunjukkan hasil yang beragam. Temuan 

yang mendukung perbedaan signifikan antara perilaku etis mahasiswa laki-laki dan 

perempuan antara lain adalah riset Poorsoltan et al. (1991); Galbraith dan 
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Stephenson (1993); Beltramini et al. (1984); Jones dan Gautschi (1988); Betz et al. 

(1989); Miesing dan Preble (1985); Ruegger dan King (1992), Borkowski dan Ugras 

(1992), dan Ameen et al. (1996).  Sebaliknya temuan yang menunjukkan tidak ada 

perbedaan signifikan dalam perilaku etis dihasilkan antara lain oleh riset Harris 

(1989), McNichols dan Zimmerer (1985); Tsalikis dan Ortiz-Buonfina (1990), 

Stanga dan Turpen (1991), Jones dan Kavanagh (1996), dan McCuddy dan Perry 

(1996). Temuan studi yang menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara 

perempuan dan laki-laki dalam populasi mahasiswa universitas secara umum antara 

lain Ford dan Lowery (1986), Friedman et al. (1987), dan Forsyth et al. (1988).   

Cohen et al. (1998) melaporkan bahwa dalam tujuh kasus dilematis, 

mahasiswa akuntansi perempuan lebih sensitif dibanding laki-laki di dalam 

pengambilan keputusan yang melibatkan perilaku tidak etis.  Shaub (1994) 

melaporkan mahasiswa dan auditor perempuan memiliki pengembangan moral dan 

moral reasoning yang lebih tinggi dibanding laki-laki.  Sweeney (1995) dan 

Sweeney dan Roberts (1997) menemukan bahwa perempuan di KAP besar secara 

signifikan memiliki moral development yang lebih baik dibanding laki-laki.   

Sehubungan dengan studi tentang moral reasoning, nilai-nilai etis dan 

perilaku etis, perempuan ditemukan memiliki moral development dan moral 

reasoning yang lebih tinggi dibanding laki-laki (Thoma, 1986; Shaub, 1994). 

Perempuan memberi peringkat yang lebih tinggi untuk nilai-nilai self-respect dan 

inner harmony dibanding laki-laki (Chusmir et al., 1989) dan menempatkan nilai-

nilai etis bisnis lebih tinggi dibanding laki-laki (Betz et al., 1989). Namun, Thoma 

(1986) menemukan bahwa pengaruh gender cukup kecil. Riset menunjukkan pula 

laki-laki lebih menyikapi etika lebih sinis dibanding perempuan (Ameen et al., 

1996), dan perempuan berperilaku lebih etis dibanding laki-laki (Sayre et al., 1991). 

Pooling yang dilakukan oleh Ricklets (1983) mengkonfirmasi keyakinan bahwa ada 

perbedaan signifikan dalam judgment etis antara gender dan perempuan lebih etis 

dibanding laki-laki.   

Gilligan (1982) berpendapat bahwa moral development perempuan dan 

alasan yang melatarbelakanginya secara fundamental berbeda dengan laki-laki 

(Cohen et al., 1998).  Betz et al. (1989) meneliti 213 mahasiswa jurusan bisnis yang 

dikondisikan sebagai para profesional masa datang, yang harus membuat judgment 

sehubungan perilaku tidak etis misalnya insider trading, pencurian menggunakan 

komputer, menjual minuman keras.  Mereka menemukan bahwa mahasiswa laki-laki 
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lebih menunjukkan keinginan untuk melakukan tindakan tidak etis dibanding 

perempuan.  Khazanchi (1995) membuktikan bahwa perempuan lebih akurat dalam 

mengidentifikasi masalah-masalah etis sehubungan dalam pengungkapan, integritas 

dan konflik kepentingan. Ruegger dan King (1992) menemukan bahwa perempuan 

lebih memberikan perhatian pada  situasi etis dibanding laki-laki.  Jones dan 

Gautschi (1988) juga membuktikan bahwa perempuan lebih dapat menunjukkan 

perasaan yang kuat tentang masalah-masalah etis dibanding laki-laki. 

Ameen, Guffrey dan McMillan (1996)  mengungkap kemungkinan hubungan 

antara gender dan keinginan untuk mentolelir perilaku akademik yang tidak etis.  

Data dari 285 mahasiswa dari 4 perguruan tinggi besar menunjukkan bahwa 

perempuan kurang memberi toleransi pada tindak kriminal akademik dibanding laki-

laki. Perempuan juga lebih jarang terlibat dalam kecurangan akademik.  Secara 

keseluruhan, hasil studi mereka mendukung temuan Betz et al. (1989) yang 

menyatakan bahwa pendekatan sosialisasi gender lebih dominan dibanding 

pendekatan struktural.  Artinya sosialisasi gender memiliki pengaruh yang lebih 

besar pada mahasiswa perempuan dibanding pengaruh struktural yang mereka alami 

selama mereka menyiapkan diri memasuki dunia kerja. 

 Shaub (1994) dalam studinya terhadap 91 mahasiswa akuntansi dan 217 

auditor profesional, menemukan ada hubungan yang kuat dan konsisten antara 

gender dan moral development, yaitu perempuan memiliki level moral development 

yang lebih tinggi daripada laki-laki. Hasil studi Cohen et al. (1998) menunjukkan 

bahwa secara konstan perempuan memiliki perbedaan dengan laki-laki dalam hal 

evaluasi etis, tujuan etis (ethical intentions) dan orientasi etis, dan subyek yang 

berasal dari disiplin ilmu akuntansi memandang beberapa tindakan dari perspektif 

etis yang berbeda dibandingkan dengan subyek dari disiplin ilmu lain. Mereka juga 

menemukan bukti bahwa subyek dari disiplin ilmu akuntansi memandang 

questionable actions sebagai tindakan kurang etis, dan menyatakan bahwa mereka 

cenderung tidak akan melakukan tindakan tersebut. Pada studi ini, perempuan 

memiliki skor yang lebih tinggi pada beberapa konstruk moral, khususnya perspektif 

deontological dan justice.    
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2.5. Hubungan antara Disiplin Ilmu dan Orientasi Etis, Evaluasi Etis dan 

Intensi Etis 

Literatur menunjukkan ada bukti yang beragam tentang pengaruh disiplin 

ilmu terhadap pengambilan keputusan etis.  Borkowski dan Ugras (1996, 15), dalam 

studi meta-analisis, menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara etika dengan 

disiplin ilmu (Cohen et al., 1998).  Penelitian ini menggunakan skor Defining 

Issuses Test (DIT) sebagai variabel kriteria hasil (outcome).  Skor DIT dianggap 

memungkinkan peneliti untuk menentukan tahapan moral development dari 

responden (Rest 1986 dalam Cohen et al., 1998).  Dalam review komprehensif 

terhadap studi ini, Ponemon dan Gabhart (1993) menjelaskan bahwa banyak 

penelitian menemukan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki skor DIT yang lebih 

rendah dibandingkan mahasiswa disiplin ilmu lain.  Sebaliknya, Jeffrey (1993) 

menemukan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki skor DIT yang lebih tinggi 

dibanding mahasiswa disiplin ilmu lain.  Ponemon dan Glazer (1990) menemukan 

bahwa mahasiswa dan alumni dari institusi yang menekankan pada liberal arts 

memiliki skor DIT yang lebih tinggi daripada mahasisiwa dari program akuntansi.   

Cohen et al. (1998) mengungkap beberapa bukti tentang perbedaan antara 

subyek dalam disiplin ilmu yang berbeda.  Secara umum, subyek yang berasal dari 

disiplin akuntansi cenderung akan menilai suatu tindakan tidak etis dan cenderung 

tidak akan melakukan tindakan serupa, dibandingkan subyek dari disiplin ilmu lain.  

Penjelasan atas temuan ini adalah mayoritas responden berasal dari universitas yang 

sangat menekankan pada pengintegrasian etika dalam kurikulum akuntansi. 

Kemungkinan lain adalah skor Multidimensional Ethics Scale (MES) yang 

digunakan oleh Cohen et al. (1998) untuk mengukur pertimbangan etis para 

respondennya,  tidak berhubungan dengan skor DIT seperti yang digunakan 

Ponemon dan Gabhart (1993).  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, hipotesis dalam studi ini, 

dengan menggunakan skenario etika bisnis yang spesifik dinyatakan sebagai berikut: 

H1a: Ada perbedaan orientasi etis di antara responden laki-laki dan perempuan.  

H1b: Ada perbedaan intensi etis di antara responden laki-laki dan perempuan. 

H1c: Ada perbedaan evaluasi etis di antara responden laki-laki dan perempuan. 

H2a: Ada perbedaan orientasi etis di antara responden yang berasal dari disiplin 

ilmu berbeda. 
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H2b: Ada perbedaan intensi etis di antara responden yang berasal dari disiplin ilmu 

berbeda. 

H2c: Ada perbedaan evaluasi etis di antara responden yang berasal dari disiplin ilmu 

berbeda. 

 

3.  Metode Penelitian 

3.1.  Populasi dan Sampel 

Penelitian ini melibatkan responden, yaitu mahasiswa, yang berasal dari 

bidang ilmu akuntansi, hukum dan teknik informatika di dua universitas di Jawa 

Tengah, berdasarkan pertimbangan bahwa kantor akuntan publik akan cenderung 

merekrut karyawannya yang berasal dari disiplin ilmu ini sesuai dengan tuntutan 

ligitasi dan kompetisi. Sebanyak 300 kuesioner disebar secara acak pada responden 

dari disiplin ilmu yang telah ditentukan.   

3.2.  Definisi Operasional Variabel 

1. Orientasi Etis 

Orientasi didefinisikan oleh Salim dan Salim (1991) sebagai dasar pemikiran untuk 

menentukan sikap, arah dan sebagainya secara tepat dan benar. Dalam riset ini 

orientasi etis berarti dasar pemikiran responden untuk menentukan sikap 

sehubungan dengan kasus bermuatan dilema etis yang diajukan dalam kuesioner. 

Orientasi etis diukur dengan Multidimensional Ethics Scale (MES) yang dianggap 

mampu menguji orientasi etis pada konstruk moral justice, deontology, relativism, 

utilitarianism dan egoism (Cohen et al., 1998).  

2. Evaluasi Etis 

Evaluasi etis berarti penilaian responden akan etis atau tidaknya suatu kasus yang 

bermuatan dilema etis. Evaluasi etis responden dalam riset ini diukur dengan 

mengajukan pertanyaan “Apakah tindakan itu etis?”, yang dijawab oleh responden 

dengan pilihan “ya” atau “tidak”. 

3. Intensi Etis 

Untuk mengukur ethical intention responden akan diajukan pernyataan apakah ia 

akan melakukan questionable action tertentu, yang dijawab oleh responden “ya” 

atau “tidak”. Sedangkan untuk mengontrol social desirability bias, akan ditanyakan 

apakah teman responden akan melakukan questionable action tertentu yang juga 

dijawab “ya” atau “tidak”.  Pengukuran intention menjadi penting karena berbagai 

literatur perilaku menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara 
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maksud/tujuan/kehendak (intention) dengan tindakan (action).  Dengan kata lain, 

intention adalah anteseden dari perilaku.   

4. Gender 

Gender adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial, budaya, dan 

psikologis.   

5. Disiplin Ilmu 

Yang dimaksud disiplin ilmu dalam riset ini adalah fakultas/jurusan yang diambil 

oleh responden. Dalam riset ini fakultas/jurusan yang dilibatkan dibatasi jurusan 

akuntansi, fakultas hukum dan jurusan teknik informatika. 

Instrumen Penelitian 

1.  Pernyataan Dilema Etis 

Pernyataan dilema etis yang diajukan dalam penelitian ini, diadopsi dari 

Cohen et al. (1998).  Cohen et al. (1998) juga mengadopsi dari tiga studi 

sebelumnya tentang etika bisnis yaitu Burton et al. (1991), Davis dan Welton (1991) 

dan Cohen et al. (1996).  Pengadopsian ini disebabkan pernyataan dilema etis Cohen 

et al. (1998) telah menggunakan pernyataan tentang bisnis secara umum, tidak 

spesifik akuntansi.  Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang akan 

membandingkan pertimbangan etis mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu.  Karena 

KAP dewasa ini juga memandang institusinya sebagai penyedia jasa bisnis, seperti 

halnya penyedia fungsi atestasi, maka para akuntan tidak hanya dihadapkan pada 

masalah etika profesinya saja, namun juga meliputi dilema etika bisnis secara 

umum. Meski mencakup etika bisnis umum, namun situasi yang dianalogikan 

seperti halnya situasi di kantor akuntan publik.  Misalnya, pernyataan tentang 

manajer kredit yang  merekomendasikan cairnya pinjaman bank pada seorang 

temannya, seperti yang tercantum dalam pernyataan dilema etis nomor satu, 

merupakan analogi dari partner  KAP yang membawa klien baru dan kemudian 

ditugasi untuk mengevaluasi kelayakan pilihan metode akuntansi yang digunakan 

dalam laporan keuangan klien tersebut (Cohen et al., 1998). 

2. Multidimensional Ethics Scale (MES) 

Banyak penelitian sebelumnya tentang etika bisnis menggunakan Defining 

Issues Test untuk mengukur moral development.  Namun Cohen et al. (1998) 

mengutip pendapat Shaub (1994, 2) menyatakan bahwa DIT bukanlah pengukur 

ethical goodness seorang auditor, dan skor DIT tidak berhubungan dengan 

sensitivitas etis (Shaub, 1989), serta tidak berhubungan dengan idealitas seseorang 
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(Forsyth, 1980).  Sebaliknya, MES secara spesifik dapat mengidentifikasi 

rasionalitas di balik alasan moral dan memberikan pemahaman mengapa responden 

meyakini tindakan tertentu sebagai tindakan etis. MES dianggap mampu menguji 

orientasi etis responden pada beberapa konstruk moral, yaitu justice, deontology, 

relativism, utilitarianism dan egoism (Cohen et al., 1998).  Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan MES untuk mengukur 

pertimbangan etis  responden. MES dikembangkan oleh Reidenbach dan Robin 

(1988, 1990) dan digunakan di dalam akuntansi oleh Flory et al. (1992) dan Cohen 

et al. (1993, 1996, 1998).   

Konstruk justice menyatakan bahwa melakukan sesuatu yang benar (“the 

right thing to do”) ditentukan oleh prinsip “formal justice” yaitu kesetaraan harus 

diperlakukan secara setara pula dan sebaliknya. Deontologi berarti menggunakan 

logika untuk mengidentifikasi tugas atau kontrak yang harus dijalankan dengan 

keyakinan bahwa individu adalah bagian dari masyarakat dan saling membutuhkan 

satu sama lain.  Individu memiliki kewajiban pada pihak lain untuk menentukan 

sesuatu yang benar yang harus dilakukan (the right thing to do). Misalnya di dalam 

KAP ada kewajiban untuk bertindak demi kepentingan umum. Relativism adalah 

model reasoning secara pragmatis, yang beranggapan bahwa etika dan nilai-nilai 

(values) tidak bersifat universal, namun terikat pada budaya dan sementara itu, 

setiap budaya memiliki rules of conduct masing-masing yang tidak selalu dapat 

diterapkan pada kondisi lain atau dipertukarkan dengan budaya lain.  Hal ini 

menjadi penting bagi KAP multinasional yang harus menghadapi berbagai budaya 

pada berbagai negara. Orientasi utilitarian menyatakan bahwa moralitas suatu 

tindakan diturunkan dari konsekuensinya.  Penganut utilitarianism secara esensial 

berpegang pada kerangka biaya-manfaat (cost-benefit), yang dapat mempengaruhi 

keputusan KAP untuk menyediakan berbagai jasa. Penganut egoism juga 

berorientasi pada konsekuensi akhir, namun selalu berupaya memaksimalkan 

kesejahteraan individual. Pada orientasi ini tindakan akan dipandang etis apabila 

tindakan tersebut dapat mendukung kepentingan diri sendiri.  

3.3.  Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan skor berkisar antara 0,5123 hingga 

0,8062, sedangkan hasil pengujian validitas menunjukkan korelasi antara masing-

masing skor pertanyaan terhadap total skor butir-butir pertanyaan setiap konstruk 
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menunjukkan hasil yang signifikan.  Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing 

butir pertanyaan adalah cukup terpercaya (reliable) dan valid. 

3.4.  Metode Analisis 

Untuk menguji apakah gender dan disiplin ilmu memiliki dampak pada 

respon,  digunakan uji multivariate analysis of covariance (MANCOVA) untuk 

kedelapan pernyataan dilema etis. Untuk pengujian hipotesis secara spesifik, 

digunakan analysis of covariance (ANCOVA). Dalam hal ini yang digunakan 

sebagai covariates adalah pendidikan etika yang pernah diikuti sebelumnya. 

Penggunaan covariate  bertujuan untuk menurunkan error varians yang mungkin 

dapat membuat bias hasil analisis. 

4.  Hasil dan Pembahasan  

Dari 300 kuesioner yang disebarkan kepada calon responden, kuesioner yang 

mendapatkan tanggapan berjumlah 148 buah, dengan tingkat responsi 49,33%.  

Melalui proses pengeditan data untuk persiapan pengolahannya, 17 tanggapan tidak 

dapat digunakan dalam analisis selanjutnya karena jawaban responden tidak 

lengkap.  Dengan demikian jumlah observasi penelitian ini berjumlah 131 (43,67%).   

4.1.  Hasil Tabulasi Silang (Crosstab) 

 Untuk data kualitatif penelitian ini yaitu jenis kelamin responden, disiplin 

ilmu responden dan pernah tidaknya responden mendapatkan materi etika 

bisnis/profesi dalam perkuliahan diperoleh hasil seperti yang tercantum dalam 

tabulasi silang. Hasil pengujian Chi-square untuk menguji apakah ada asosiasi 

antara jenis kelamin dan disiplin ilmu menunjukkan nilai sebesar 1,258 dengan 

signifikansi 0,533.  Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pilihan responden 

mengambil disiplin ilmu yang diminati (bidang akuntansi, hukum atau teknik 

informatika) tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin responden. Hasil Pearson Chi-

square untuk menguji asosiasi antara disiplin ilmu dan pengalaman mendapatkan 

materi etika bisnis/profesi menunjukkan nilai sebesar 21,233 dengan signifikansi 

0,00.  Dari hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa pengalaman responden dalam hal 

pernah atau tidaknya mendapatkan materi etika bisnis atau etika profesi dipengaruhi 

oleh disiplin ilmu yang digelutinya. Hasil Pearson Chi-square untuk menguji 

asosiasi antara jenis kelamin responden dengan pengalaman mendapatkan materi 

etika bisnis/etika profesi menunjukkan nilai sebesar 0,308 dengan signifikansi 0,579.  

Hal ini berarti pernah atau tidaknya responden mendapatkan materi etika bisnis/etika 

profesi tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin responden. 
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4.2.  Hasil Pengujian Hipotesis  

Hasil pengujian untuk kedelapan pernyataan dilema etis untuk menguji apakah 

gender dan disiplin ilmu memiliki dampak pada respon, disajikan pada lampiran. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jenis kelamin signifikan pada 0,05 yang berarti 

ada perbedaan orientasi etis di antara responden laki-laki dan perempuan. Hal ini 

berarti hipotesis 1a tidak dapat ditolak. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa 

disiplin ilmu signifikan pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan 

orientasi etis di antara responden yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang 

berbeda, yang berarti tidak dapat menolak hipotesis 2a.  

Lebih jauh, hasil uji between subjects effects menunjukkan bahwa hubungan 

antara orientasi etis dengan disiplin ilmu memberikan nilai F hitung sebesar 16,322 

untuk konstruk moral justice, konstruk moral egoism sebesar 9,463 dan 

deontological sebesar 11,247 yang seluruhnya mempunyai signifikansi 0,00.  Hal ini 

berarti perbedaan orientasi etis terjadi pada konstruk moral justice, egoism dan 

deontological  di antara berbagai responden dari disiplin ilmu yang berbeda. 

Sedangkan perbedaan orientasi etis di antara responden laki-laki dan perempuan 

memberikan F hitung sebesar 5,406 signifikan pada 0,05 untuk konstruk moral 

utilitarianism.  Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan orientasi etis karena 

perbedaan gender terhadap terjadi pada konstruk moral utilitarianism, sementara 

untuk konstruk moral lainnya yaitu justice, relativism, egoism dan deontological 

tidak menunjukkan perbedaan. Dari hasil analisis diketahui bahwa variabel 

covariate yaitu pendidikan etika yang didapat sebelumnya ternyata tidak signifikan 

dan pengaruh interaksi antara perbedaan gender dan disiplin ilmu responden menjadi 

tidak signifikan. 

Output juga menunjukkan bahwa perbedaan evaluasi etis di antara responden 

yang berasal disiplin ilmu yang berbeda, memberi nilai F hitung sebesar 18,709 dan 

perbedaan intensi etis di antara berbagai disiplin ilmu memberi nilai F hitung 

sebesar 18,345; yang keduanya signifikan pada 0,00. Sementara itu, hasil penelitian 

tidak menunjukkan perbedaan gender berpengaruh terhadap evaluasi etis dan intensi 

etis.  

4.3. Pembahasan Temuan Penelitian 

Perbedaan orientasi etis di antara responden laki-laki dan perempuan terjadi 

hanya pada konstruk moral utilitarianism, sedangkan untuk keempat konstruk moral 

lainnya yaitu justice, relativism, egoism dan deontological di antara laki-laki dan 
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perempuan tidak menunjukkan adanya perbedaan. Dari hasil analisis diketahui 

bahwa responden perempuan memiliki skor utilitarianisme yang lebih tinggi 

daripada laki-laki, yang berarti bahwa perempuan, dibandingkan laki-laki, akan 

lebih mempertimbangkan suatu permasalahan etis karena pertimbangan biaya versus 

manfaat. Orientasi utilitarian menyatakan bahwa moralitas suatu tindakan 

diturunkan dari konsekuensinya.  Moralitas adalah fungsi dari manfaat yang 

diperoleh dan biaya yang timbul oleh masyarakat. Oleh karena itu, tindakan moral 

diarahkan untuk memaksimalkan kesejahteraan sebesar-besarnya dan meminimalkan 

cost.   

Temuan lain riset ini juga menunjukkan bahwa di antara responden laki-laki 

dan perempuan tidak terdapat perbedaan intensi etis maupun evaluasi etis.  Dengan 

demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa temuan riset ini lebih mendukung 

pendekatan struktural yang menyatakan bahwa individu akan bereaksi yang serupa 

terhadap permasalahan etika, independen dari masalah gender.  Pendekatan 

struktural menyatakan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan 

oleh sosialisasi sebelumnya dan persyaratan peran lainnya. Sosialisasi sebelumnya 

dikuasai/dibentuk oleh penghargaan (reward) dan cost sehubungan peran jabatan.  

Karena pekerjaan membentuk perilaku melalui struktur reward, laki-laki dan 

perempuan akan memberi respon yang sama pada lingkungan jabatan yang sama.  

Jadi pendekatan struktural memprediksikan bahwa laki-laki dan perempuan yang 

mendapat pelatihan dan jabatan yang sama akan menunjukkan prioritas etis yang 

sama pula.   

Dari pembuktian hipotesis 1 secara umum pada penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa temuan penelitian ini lebih mendukung hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Harris (1989), McNichols dan Zimmerer (1985); 

Tsalikis dan Ortiz-Buonfina (1990), Stanga dan Turpen (1991), Jones dan Kavanagh 

(1996), McCuddy dan Perry (1996) Ford dan Lowery (1986), Friedman et al. 

(1987), dan Forsyth et al. (1988)  yang menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan 

dalam perilaku etis antara perempuan dan laki-laki.  

Hasil pengujian hipotesis 2a menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

orientasi etis di antara responden yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.  Hal 

ini terutama berlaku dalam konstruk moral justice, egoism dan deontological. 

Mahasiswa teknik memiliki skor justice dan deontological tertinggi, sedangkan skor 

egoism tertinggi ditunjukkan mahasiswa hukum. Konstruk justice menyatakan 
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bahwa melakukan sesuatu yang benar (“the right thing to do”) ditentukan oleh 

prinsip “formal justice” yaitu kesetaraan harus diperlakukan secara setara pula dan 

sebaliknya. Deontologi berarti menggunakan logika untuk mengidentifikasi tugas-

tugas atau kontrak yang harus dijalankan dengan keyakinan bahwa individu-individu 

adalah bagian dari masyarakat dan saling membutuhkan satu sama lain.  Masing-

masing individu memiliki kewajiban pada pihak lain untuk menentukan sesuatu 

yang benar yang harus dilakukan (the right thing to do). Sedangkan penganut 

egoism berorientasi pada konsekuensi akhir, yang selalu berupaya memaksimalkan 

kesejahteraan individual.  Jadi pada orientasi ini tindakan akan dipandang etis 

apabila tindakan tersebut dapat mendukung kepentingan diri sendiri.  

Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa terdapat evaluasi etis dan intensi 

etis di antara berbagai responden yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda.  

Analisis selanjutnya menunjukkan mahasiswa jurusan akuntansi menunjukkan 

kemauan yang paling kuat untuk tidak melakukan perbuatan tidak etis, disusul 

kemudian mahasiswa jurusan hukum.  Konsisten dengan hal tersebut, mahasiswa 

jurusan akuntansi lebih dapat menilai suatu kondisi adalah tidak etis, dibanding 

dengan responden mahasiswa dari disiplin ilmu yang lain. Karena program 

akuntansi adalah rule-based (Lampe dan Finn, 1992), mahasiswa akuntansi 

memiliki intensi etis dan evaluasi etis yang lebih baik dalam merespon dilema etis. 

Temuan hipotesis 2 ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang pernah 

dilakukan oleh Ponemon dan Gabhart (1993), Jeffrey (1993), Ponemon dan Glazer 

(1990) dan Cohen et al. (1998).  

 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi 

Kesimpulan 

a. Terdapat perbedaan orientasi etis di antara responden laki-laki dan perempuan.  

Namun, hal ini hanya terdapat pada konstruk moral utilitarianism, sedangkan 

untuk keempat konstruk moral lainnya yaitu justice, relativism, egoism dan 

deontological tidak menunjukkan adanya perbedaan. Sedangkan perbedaan 

intensi etis maupun evaluasi etis tidak terjadi di antara responden laki-laki dan 

perempuan. Dengan demikian secara umum temuan riset ini lebih mendukung 

pendekatan struktural yang menyatakan bahwa individu akan bereaksi yang 

serupa terhadap permasalahan etika, independen dari masalah gender. 
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b. Terdapat perbedaan orientasi etis di antara responden yang berasal dari  disiplin 

ilmu yang berbeda, terutama berlaku dalam konstruk moral justice, egoism dan 

deontological. Di antara responden yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda 

juga terjadi perbedaan evaluasi etis dan intensi etis.  Mahasiswa akuntansi lebih 

mampu menilai suatu dilema etis dan dibandingkan mahasiswa jurusan lain lebih 

menunjukkan kemauan untuk tidak melakukan tindakan tidak etis. 

Rekomendasi 

Karena tuntutan dan sorotan masyarakat pengguna jasa yang semakin 

meningkat dewasa ini, mahasiswa sebagai calon profesional di masa mendatang 

perlu dibekali materi pembentuk karakter seorang profesional, di samping 

pengetahuan dan keahlian yang relevan untuk menjadi seorang profesional. Novin 

dan Tucker (1993) mengidentifikasikan profesionalisme sebagai penguasaan di 

bidang pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan karakter (character).  

Karakter dirinci Novin dan Tucker (1993) mencakup common sense, etika, motivasi, 

sikap personal, kepribadian, kelugasan dan kepemimpinan. 
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Statistik Deskriptif Variabel Orientasi Etis 
Descriptive Statistics

131 8.00 38.33 25.1649 .5404 6.1853 38.258 -.142 .212 -.453 .420
131 8.00 47.67 29.4238 .5174 5.9214 35.062 -.438 .212 .935 .420
131 23.00 53.00 37.5166 .5193 5.9437 35.327 .392 .212 -.283 .420
131 8.00 56.00 32.3550 .6816 7.8017 60.867 -.036 .212 .849 .420
131 8.00 44.00 25.9122 .7165 8.2012 67.260 -.366 .212 -.269 .420
131

total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianis
total deontologi
Valid N (listwise

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
N MinimumMaximum Mean Std. Variance Skewness Kurtosis

 
Statistik Deskriptif Variabel Orientasi Etis Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Descriptive Statistics

55 13.66 34.99 23.3073 5.7080
55 17.00 47.67 29.8705 6.3211
55 23.00 52.50 36.3364 5.8674
55 14.00 46.50 30.7909 6.7328
55 9.00 44.00 25.0182 7.8869
55

total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
Statistik Deskriptif Variabel Orientasi Etis Mahasiswa Fakultas Hukum
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Descriptive Statistics

56 8.00 38.33 24.6186 5.6788
56 8.00 40.00 28.4052 6.0395
56 29.50 53.00 40.0298 5.4387
56 8.00 56.00 33.5804 9.2960
56 8.00 41.00 23.9911 8.0575
56

total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
Statistik Deskriptif Variabel Orientasi Etis Mahasiswa Fakultas Teknik Informatika 

Descriptive Statistics

20 20.01 37.67 31.8030 4.3082
20 20.32 36.33 31.0475 3.7873
20 29.00 47.00 33.7250 4.5233
20 23.50 49.00 33.2250 5.0170
20 23.50 41.00 33.7500 4.1974
20

total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 
 
 
 
Frekuensi Jawaban Intensi Etis dan Evaluasi Etis 

Intensi Etis 1 Intensi Etis 2 Evaluasi Etis 
Disiplin 

Ilmu Ya (%) Tidak 
(%) Ya (%) Tidak 

(%) Ya (%) Tidak 
(%) 

Akuntansi 126 
(28,64) 

314 
(71,36) 

205 
(46,59) 

235 
(53,41) 

86 
(19,55) 

354 
(80,45) 

Hukum 143 
(31,92) 

305 
(68,08) 

220 
(49,11) 

228 
(50,89) 

110 
(24,55) 

338 
(75,45) 

Teknik Inf. 121 
(75,63) 

39 
(24,37) 

108 
(67,50) 

52 
(32,50) 

79 
(49,38) 

81 
(50,62) 

 

Tabulasi Silang Antara Jenis Kelamin dan Disiplin Ilmu 
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jenis kelamin * disiplin ilmu Crosstabulation

25 27 12 64
26.9 27.4 9.8 64.0

39.1% 42.2% 18.8% 100.0%
45.5% 48.2% 60.0% 48.9%
19.1% 20.6% 9.2% 48.9%

30 29 8 67
28.1 28.6 10.2 67.0

44.8% 43.3% 11.9% 100.0%
54.5% 51.8% 40.0% 51.1%
22.9% 22.1% 6.1% 51.1%

55 56 20 131
55.0 56.0 20.0 131.0

42.0% 42.7% 15.3% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

42.0% 42.7% 15.3% 100.0%

Count
Expected Count
% within jenis kelamin
% within disiplin ilmu
% of Total
Count
Expected Count
% within jenis kelamin
% within disiplin ilmu
% of Total
Count
Expected Count
% within jenis kelamin
% within disiplin ilmu
% of Total

perempuan

laki-laki

jenis kelamin

Total

akuntansi hukum
teknik

informatika

disiplin ilmu

Total

 
Chi-Square Tests

1.258a 2 .533
1.263 2 .532

1.017 1 .313

131

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 9.77.

a. 
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Tabulasi Silang antara Disiplin Ilmu dan Pengalaman Mendapatkan Materi Etika 
Bisnis/Profesi 

Crosstab

42 13 55
37.4 17.6 55.0

76.4% 23.6% 100.0%

47.2% 31.0% 42.0%

32.1% 9.9% 42.0%
27 29 56

38.0 18.0 56.0
48.2% 51.8% 100.0%

30.3% 69.0% 42.7%

20.6% 22.1% 42.7%
20 0 20

13.6 6.4 20.0
100.0% .0% 100.0%

22.5% .0% 15.3%

15.3% .0% 15.3%
89 42 131

89.0 42.0 131.0
67.9% 32.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

67.9% 32.1% 100.0%

Count
Expected Count
% within disiplin ilmu
% within materi etika
bisnis
% of Total
Count
Expected Count
% within disiplin ilmu
% within materi etika
bisnis
% of Total
Count
Expected Count
% within disiplin ilmu
% within materi etika
bisnis
% of Total
Count
Expected Count
% within disiplin ilmu
% within materi etika
bisnis
% of Total

akuntansi

hukum

teknik informatika

disiplin
ilmu

Total

tidak pernah pernah
materi etika bisnis

Total

 
Chi-Square Tests

21.233a 2 .000
26.645 2 .000

.220 1 .639

131

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 6.41.

a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulasi Silang antara Jenis Kelamin dan Pengalaman Mendapatkan Materi Etika 

Bisnis/Profesi 
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Crosstab

42 22 64
43.5 20.5 64.0

65.6% 34.4% 100.0%

47.2% 52.4% 48.9%

32.1% 16.8% 48.9%
47 20 67

45.5 21.5 67.0
70.1% 29.9% 100.0%

52.8% 47.6% 51.1%

35.9% 15.3% 51.1%
89 42 131

89.0 42.0 131.0
67.9% 32.1% 100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

67.9% 32.1% 100.0%

Count
Expected Count
% within jenis kelamin
% within materi etika
bisnis
% of Total
Count
Expected Count
% within jenis kelamin
% within materi etika
bisnis
% of Total
Count
Expected Count
% within jenis kelamin
% within materi etika
bisnis
% of Total

laki-laki

perempuan

jenis kelamin

Total

tidak pernah pernah
materi etika bisnis

Total

 
Chi-Square Tests

.308b 1 .579

.135 1 .713

.308 1 .579
.708 .357

.305 1 .581

131

Pearson Chi-Square
Continuity Correctiona

Likelihood Ratio
Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
20.52.

b. 
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Hasil Pengujian MANCOVA 
 

Between-Subjects Factors

perempuan 64
laki-laki 67
akuntansi 55
hukum 56
teknik
informatika 20

1
2

jenis kelamin

1
2
3

disiplin ilmu

Value Label N

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

1.607 5 125 .163
1.854 5 125 .107
.812 5 125 .543

3.039 5 125 .013
2.968 5 125 .014

total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological

F df1 df2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent
variable is equal across groups.

Design: Intercept+ETIKA+JENKEL+FAKULTAS+JENKEL *
FAKULTAS

a. 

 

 

ox's Test of Equality of Covariance Matricea

159.566
1.814

75
5453
.000

Box's M
F
df1
df2
Sig.

Tests the null hypothesis that the observed covariance
matrices of the dependent variables are equal across grou

Design:
Intercept+ETIKA+JENKEL+FAKULTAS+JENKEL *
FAKULTAS

a. 
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Multivariate Testsc

.913 250.619a 5.000 120.000 .000

.087 250.619a 5.000 120.000 .000
10.442 250.619a 5.000 120.000 .000
10.442 250.619a 5.000 120.000 .000

.016 .395a 5.000 120.000 .851

.984 .395a 5.000 120.000 .851

.016 .395a 5.000 120.000 .851

.016 .395a 5.000 120.000 .851

.106 2.855a 5.000 120.000 .018

.894 2.855a 5.000 120.000 .018

.119 2.855a 5.000 120.000 .018

.119 2.855a 5.000 120.000 .018

.430 6.621 10.000 242.000 .000

.614 6.628a 10.000 240.000 .000

.558 6.634 10.000 238.000 .000

.360 8.710b 5.000 121.000 .000

.050 .624 10.000 242.000 .793

.950 .619a 10.000 240.000 .797

.052 .614 10.000 238.000 .801

.032 .776b 5.000 121.000 .569

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

Effect
Intercept

ETIKA

JENKEL

FAKULTAS

JENKEL * FAKULTAS

Value F Hypothesis df Error df Sig.

Exact statistica. 

The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.b. 

Design: Intercept+ETIKA+JENKEL+FAKULTAS+JENKEL * FAKULTASc. 
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Tests of Between-Subjects Effects

1138.909a 6 189.818 6.138 .000
204.390b 6 34.065 .970 .448
792.110c 6 132.018 4.308 .001
848.590d 6 141.432 2.483 .027

1695.995e 6 282.666 4.973 .000
9330.425 1 9330.425 301.719 .000

10831.523 1 10831.523 308.496 .000
17490.579 1 17490.579 570.685 .000
15169.480 1 15169.480 266.276 .000

9353.210 1 9353.210 164.563 .000
.656 1 .656 .021 .884

8.491 1 8.491 .242 .624
9.989E-02 1 9.989E-02 .003 .955

40.047 1 40.047 .703 .403
7.307 1 7.307 .129 .721
1.966 1 1.966 .064 .801

49.781 1 49.781 1.418 .236
42.354 1 42.354 1.382 .242

307.998 1 307.998 5.406 .022
125.029 1 125.029 2.200 .141

1009.500 2 504.750 16.322 .000
113.422 2 56.711 1.615 .203
580.036 2 290.018 9.463 .000
269.004 2 134.502 2.361 .099

1278.465 2 639.233 11.247 .000
31.550 2 15.775 .510 .602
44.547 2 22.273 .634 .532

8.641 2 4.320 .141 .869
148.398 2 74.199 1.302 .276

8.556 2 4.278 .075 .928
3834.598 124 30.924
4353.734 124 35.111
3800.403 124 30.648
7064.155 124 56.969
7047.745 124 56.837

87932.068 131
117972.815 131
188974.049 131
145049.250 131

96702.750 131
4973.507 130
4558.124 130
4592.513 130
7912.744 130
8743.740 130

Dependent Variable
total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological
total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological
total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological
total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological
total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological
total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological
total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological
total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological
total justice
total relativism
total egoism
total utilitarianism
total deontological

Source
Corrected Model

Intercept

ETIKA

JENKEL

FAKULTAS

JENKEL * FAKULTAS

Error

Total

Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .229 (Adjusted R Squared = .192)a. 

R Squared = .045 (Adjusted R Squared = -.001)b. 

R Squared = .172 (Adjusted R Squared = .132)c. 

R Squared = .107 (Adjusted R Squared = .064)d. 

R Squared = .194 (Adjusted R Squared = .155)e. 
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Hasil Pengujian ANCOVA Untuk Evaluasi Etis dan Intensi Etis 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: total evaluasi

93.829a 6 15.638 7.239 .000
2370.868 1 2370.868 1097.458 .000

.234 1 .234 .109 .742
80.835 2 40.418 18.709 .000
6.309 2 3.155 1.460 .236

5.810E-02 1 5.810E-02 .027 .870
267.881 124 2.160

25675.000 131
361.710 130

Source
Corrected Model
Intercept
JENKEL
FAKULTAS
JENKEL * FAKULTAS
ETIKA
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .259 (Adjusted R Squared = .224)a. 
 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: total intensi

517.002a 6 86.167 7.406 .000
7898.491 1 7898.491 678.864 .000

28.300 1 28.300 2.432 .121
426.883 2 213.442 18.345 .000

.906 2 .453 .039 .962
7.289 1 7.289 .626 .430

1442.723 124 11.635
83535.000 131

1959.725 130

Source
Corrected Model
Intercept
JENKEL
FAKULTAS
JENKEL * FAKULTAS
ETIKA
Error
Total
Corrected Total

Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = .264 (Adjusted R Squared = .228)a. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padang, 23-26 Agustus 2006  29K-AUDI 05


	Instrumen Penelitian 
	1.  Pernyataan Dilema Etis 

