
 
 

 
 

PENGARUH IDEALISME, RELATIVISME, LOVE OF MONEY, 

TINGKAT PENGETAHUAN AKUNTANSI DAN GENDER 

TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KRISIS 

ETIKA AKUNTAN PROFESIONAL 

(Studi pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Negeri di 

Kota Semarang) 

 

Skripsi 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai derajat Sarjana S1 

 

Program Studi Akuntansi 

 

 

 

Disusun Oleh : 

Yessy Ayuntyas Oktavyanti 

NIM: 31401606594 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

SEMARANG 

2020 



 
 

ii 
 

Skripsi 

PENGARUH IDEALISME, RELATIVISME, LOVE OF MONEY, 

TINGKAT PENGETAHUAN AKUNTANSI DAN GENDER TERHADAP 

PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KRISIS ETIKA AKUNTAN 

PROFESIONAL 

(Studi pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Negeri di Kota 

Semarang) 

 

 

Disusun Oleh : 

Yessy Ayuntyas Oktavyanti 

NIM. 31401606594 

 

 

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya 

dapat diajukan kehadapan sidang panitia ujian Skripsi 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

 

Semarang, 17 Juli 2020 

Pembimbing 

 

 

 

Hj. Luluk Muhimatul Ifada, SE, M.Si, Akt, CA 

NIK. 210403051 



 
 

iii 
 

 
 

 

 



 
 

iv 
 

 

 

 



 
 

ix 
 

INTISARI 

 Pada masa sekarang perilaku etis sangat diperlukan dalam masyarakat agar 

tidak menimbulkan dampak negatif bagi semua orang. Perilaku etis adalah 

perilaku yang bertindak pada seseorang sesuai peraturan, kaidah hukum dan moral 

yang berlaku. Dalam segala bidang profesi, perilaku etis sangat penting untuk 

dilakukan karena etika dapat menyangkut dimensi sosial, misalnya dalam profesi 

akuntan. Setiap profesi memiliki aturan, hukum dan moral yang telah ditetapkan, 

tetapi masih banyak terjadi penyelewengan etika yang dapat menyebabkan 

skandal dalam profesi tersebut. Dampak dari skandal yang terjadi dapat berakibat 

ke berbagai banyak pihak, baik mereka yang sudah ahli dalam bidangnya maupun 

mereka yang sedang tahap belajar dalam bidang profesi tersebut. Semakin 

banyaknya skandal yang terjadi, maka dapat menimbulkan krisis etika akuntan. 

 Mahasiswa akuntansi perlu mengetahui dan memahami etika profesi 

akuntansi serta harus bersikap profesional untuk bekerja di masa yang akan 

datang. Reaksi positif dari mahasiswa akuntansi terhadap krisis etika akuntan 

profesional dapat mengurangi masalah-masalah dan membantu manajemen 

perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh idealisme, relativisme, love of money, 

tingkat pengetahuan akuntansi dan gender terhadap persepsi mahasiswa tentang 

krisis etika akuntan profesional pada mahasiswa S1 Akuntansi perguruan tinggi 

negeri di kota Semarang. 

 Populasi penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa S1 Akuntansi Perguruan 

Tinggi Negeri di Kota Semarang yaitu Universitas Negeri Semarang, Universitas 

Diponegoro, dan UIN Walisongo Semarang. Pengambilan sampel menggunakan 

metode convenience sampling dengan melakukan penyebaran kuesioner dan total 

responden 62 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik 

deskriptif, uji kualitas data, uji non-response bias, uji asumsi klasik, analisis 

regresi linier berganda dan uji beda t-test yang diolah dengan SPSS versi 26. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Idealisme berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang krisis etika akuntan 

profesional (H1 ditolak). Relativisme berpengaruh negatif signifikan terhadap 

persepsi mahasiswa tentang krisis etika akuntan (H2 ditolak). Love of Money 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang krisis 

etika akuntan profesional (H3 ditolak). Tingkat Pengetahuan Akuntansi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi mahasiswa tentang krisis etika 

akuntan (H4 diterima). Gender berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

persepsi mahasiswa tentang krisis etika akuntan profesional (H5 ditolak). 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah (Muhammad) 

“Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku 

bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki „Arsy (singgasana) yang 

agung” 

(QS. At-Taubah : 129) 

 “Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah 

kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan 

bertaqwalah kepada Allah agar kamu beruntung” 

(QS. Ali Imran : 200) 

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS. Al Insyirah : 5) 

PERSEMBAHAN: 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Allah SWT yang telah memberi nikmat serta karuniaNya sehingga diberi 

kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Orang tua saya yang selalu menyayangi, mendidik, mengasihi, mendukung 

dan mendoakan.  

3. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah mendidik, memberi ilmu dan membimbing saya dari awal masuk 

kuliah sampai saat ini. 

4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dimana 

tempat saya belajar, menemukan banyak pengalaman dan mencapai gelar 

Sarjana (S1) Akuntansi. 

5. Teman-teman saya Halim Kharisma, Umi Hani, Windri Utamiati, Sasa Deny, 

Vivi Rizka, Nurhayati, Asa Maretha, Selin Aghnia, Widyana Anjani, Lili 

Windasari, dan Kristiana Wulan yang telah membantu, mendukung, dan 

mendoakan. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu‟alaikum Wr Wb. 

Alhamdulillahi robbil „alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya, serta salawat dan 

salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Idealisme, Relativisme, Love of 

Money, Tingkat Pengetahuan Akuntansi, dan Gender Terhadap Persepsi 

Mahasiswa Tentang Krisis Etika Akuntan Profesional (Studi pada Mahasiswa 

Akuntansi Perguruan Tinggi Negeri di Kota Semarang)”. 

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak lepas dari 

bimbingan, dukungan dan dorongan dari berbagai pihak kepada saya. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati saya mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. 

4. Ibu Hj. Luluk M. Ifada, SE, M.Si, Akt, CA, selaku Dosen Pembimbing 

yang telah membimbing dengan baik dan memberi masukan sehingga 

penelitian yang dilakukan membuahkan hasil maksimal. 
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5. Bapak Rustam Hanafi, SE, M.Sc, Akt, CA selaku Dosen Penguji 1 yang 

telah menguji dengan baik dan memberi masukan sehingga penelitian 

yang dilakukan membuahkan hasil maksimal. 

6. Bapak Dr. Drs. Chrisna Suhendi, MBA, SE, Ak, CA, selaku Dosen 

Penguji 2 yang telah menguji dengan baik dan memberi masukan sehingga 

penelitian yang dilakukan membuahkan hasil maksimal. 

7. Seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat 

bermanfaat bagi penulis. 

8. Orang tua saya yang telah mendukung, mendoakan dan memenuhi semua 

kebutuhan terutama selama berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung, 

sampai kapan pun mungkin saya tidak akan bisa membalas apa yang telah 

diberikan sepenuhnya. 

9. Semua saudara, sahabat dan teman selama kuliah maupun di luar kuliah 

yang selalu ada, membantu, memberikan semangat dan mendukung saya. 

10. Semua pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi yang tidak 

dapat disebutkan satu per satu. 

Harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, 

Aamiin yaa robbal „alamin. 

Wassalamu‟alaikum Wr.Wb 

Semarang, 17 Juli 2020 
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