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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang digunakan dalam 

penyusunan tesis iniberpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 

1987 dan Nomor 0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Keterangan 

 Alif أ
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 - Bā’ B ب

 - Tā’ T ت

 Śā’ ṡ ث
s (dengan titik 

di atas) 

 - Jim J ج

 Hā’ ḥ ح
H (dengan titik 

di bawah) 

 - Khā’ Kh خ

 - Dal D د

 Źal Ż ذ
Z (dengan titik 

di atas) 

 - Rā’ R ر

 - Zai Z ز

 - Sīn S س

 - Syīn Sy ش

 Sād ṣ ص
s (dengan titik 

di bawah) 

 Dād ḍ ض
d (dengan titik 

di bawah) 

 Tā’ ṭ ط
t (dengan titik di 

bawah) 

 Zā’ ẓ ظ
z (dengan titik 

dibawah) 

 Ayn …‘… koma terbalik‘ ع
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 - Gayn G غ

 - Fā’ F ف

 - Qāf Q ق

 - Kāf K ك

 - Lām L ل

 - Mīm M م

 - Nūn N ن

 - Waw W و

 - Hā’ H ه

 …’… Hamzah ء

Apostrof (tidak 

dilambangkan 

apabila terletak di 

awal kata) 

 - Yā’ Y ي

 

II. Vokal  

a. Vokal tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama  Huruf latin 

 fatḥah A ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔َ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 Kasrah I ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ِ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 Ḍammah U ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ُ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 

 

Contoh:  

 yażhabu -يذهب    kataba  -كتب

 żukira -ذكر    su’ila -سئل

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
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Tanda Nama  Huruf latin Nama 

 fatḥah ya  dan Ai A dan i َسى

 fatḥah wau  dan Au A dan u َسو

 

Contoh: كيف  - kaifa  هول – haul 

III. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

Tanda  Huruf latin 

 َ  Ā ــــا

 Ī ــِى

 Ū ــُو

 

IV. Ta’ Marbūṭah 

Transliterasinya untuk ta’ Marbūṭah ada dua: 

a. Ta’Marbūṭah hidup 

Ta’Marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, ḍammah, 

transliterasinya adalah /t/. 

Contoh: المنورة  مدينة – Madīnatul Munawwarah 

b. Ta’Marbūṭah mati 

Ta’Marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

Contoh: طلحة- Ṭalḥah 

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka ta’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan /h/. 

Contoh:   الجنة  روضة - rauḍah al-jannah 
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V. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 

Contoh:  ربنا- rabbanā   نعم – nu’imma 

VI. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ 

 Namun, dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang .” ال

yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariyah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

Contoh:  جل  as-sayyidah –الس يدة   ar-rajul –الر 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf  qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf  qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. 

Contoh:      القلم –  al-qalamu  الجالل–  al-jalālu 

Jika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda 

sambung. 

VII. Hamzah  

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang hanya terletak di tengah 

dan di akhir kata. Bila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan, 

karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
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Contoh: شئ–  syai’    امرت–  umirtu 

 ta’khudūn  –تاخدون    an-nau’u  –النوء

VIII. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat 

yang hilang, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan 

juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh:  

الرازقين خير لهو هللا وان –  Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau 

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 

والميزان الكيل وفوا فأ –  Fa’aufū al-kaila wa al-mīzāna atau Fa’aufūl-

kaila wal-mīzāna 

Catatan: 

1) Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama dari dan permulaan kalimat. Bila nama dari itu 

didahului oleh kata sambung, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

huruf awal, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: رسول اال محمد وما  – wa mā Muḥammadun illā rasūl 

القرآنَ  برزن يتد أفال –  afalā yatadabbarūna al-qur’ān 

2) Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakt yang dihilangkan, maka 

huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh:  قريب وفتح هللا نصر –  naṣrum minallāhi wa fatḥun qarīb 

جميعا األمر هلل –  lillāhi al-amru jamī’an 

اكبر هللا –  allāh akbar 
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ABSTRAK 

Penelitian ini menguji apakah mahasiswa akuntansi yang akan menghadapi dunia 

kerja ke depannya akan menunjukkan sikap etis apabila di hubungkan dengan teori 

love of money. Pemahaman agama dan gender menjadi pertimbangan apakah 

memengaruhi tindakan etis tersebut atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dari mahasiswa akuntansi 

seluruh universitas yang ada di DI Yogyakarta yang berjumlah 21 universitas. Data 

diambil melalui kuisioner online dengan model regresi yang diolah dengan software 

SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Etika berpengaruh 

terhadap Persepsi Etis berarti hipotesis ditolak. Islamic Value secara parsial tidak 

berpengaruh Positif terhadap Persepsi Etis maka hipotesis yang diajukan diterima. 

Love of Money secara parsial tidak berpengaruh Positif terhadap Persepsi Etis 

berarti hipotesis yang diajukan ditolak. Jenis Kelamin secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap Persepsi Etis berarti hipotesis diterima. Jenis Kelamin berpengaruh 

secara signifikan terhadap variable terikat yakni Persepsi Etis yang berarti hipotesis 

berarti diterima.  

 

Kata Kunci : Pengetahuan Etika, Islamic value, Love of Money, Persepsi Etisi. 
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ABSTRACT 

This study examines whether accounting students who will face the world of work 

in the future will show ethical attitudes when associated with the theory of love of 

money. Understanding religion and gender into consideration whether to influence 

the ethical action or not. This research is a quantitative research. The data used 

are primary data from accounting students from all universities in DI Yogyakarta, 

totaling 21 universities. The data was taken through an online questionnaire with 

a regression model that was processed with SPSS 20 software. The results showed 

that ethical knowledge had an effect on ethical perception, meaning that the 

hypothesis was rejected. Islamic Value partially does not have a positive effect on 

Ethical Perception, so the proposed hypothesis is accepted. Love of Money partially 

has no positive effect on Ethical Perception, meaning that the proposed hypothesis 

is rejected. Gender partially has a negative effect on Ethical Perception, meaning 

that the hypothesis is accepted. Knowledge of Ethics, Gender have a significant 

effect on the dependent variable, namely Ethical Perception, which means that the 

hypothesis is accepted. 

 

Keywords: Knowledge of Ethics, Islamic values, Love of Money, Ethical 

Perception. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh akuntan banyak terjadi di 

perusahaan-perusahaan besar yang mengakibatkan turunnya kepercayaan 

masyarakat akan profesi akuntansi. Hal ini didukung dengan perusahaan-

perusahaan besar yang juga turut melibatkan kantor akuntan besar serta tokoh-

tokoh akuntansi profesional (Charismawati,2011). Kasus tersebut kemudian 

mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan 

pada umumnya. (O’Leary & Cotter, 2000) mengatakan bahwa etika merupakan 

isu yang selalu berada di garis depan untuk dibahas dalam setiap diskusi yang 

berkaitan dengan profesionalisme dunia akuntansi dan auditing. Skeptisme 

masyarakat akan profesi akuntan cukup beralasan karena cukup banyak laporan 

keuangan suatu perusahaan yang memiliki opini wajar tanpa pengecualian 

tetapi mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut dikeluarkan. 

Dalam kehidupan sosial, manusia akan berhubungan satu sama lain. 

Dalam berhubungan dibutuhkan suatu aturan yang menjaga kepercayaan satu 

sama lain. Dalam hal ini etika adalah alat yang digunakan untuk dapat 

mengurangi tingkat terjadinya suatu konflik yang dapat merugikan pihak 

tertentu. Etika menjadi hal yang penting apabila ada suatu pendapat diantara 

orang yang berbeda, etika juga dapat menunjukkan suatu pengambilan 

keputusan yang benar atau salah (Jusup, 2010). 
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Cara pandang seseorang untuk melihat suatu permasalahan disebut 

dengan persepsi. Sedangkan persepsi etis adalah bagaimana seorang mahasiswa 

akuntansi memiliki pandangan sebagai calon akuntan dengan pandangan yang 

juga melibatkan pembelajaran dari etika tersebut.  

Persepsi individu terhadap suatu objek dapat memiliki perbedaan 

pandangan yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor pada target, faktor dalam 

situasi dan faktor pemersepsi (Arfan, 2011). Faktor pada target terdiri dari 

bunyi, gerakan, ukuran, latar belakang dan kedekatan dan juga hal baru. 

Sedangkan faktor dalam situasi terdiri atas waktu, situasi sosial dan keadaan. 

Dan terakhir faktor pemersepsi terdiri atas motif, sikap, kepentingan, 

pengharapan, dan pengalaman. 

Purnamasari & Chrismastuti (2006) mengatakan terdapat dua 

pandangan mengenai faktor yang memengaruhi tindakan etis suatu individu, 

yang pertama, tindakan etis tidak lebih dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. 

Dan kedua, keputusan etis tidak lebih dipengaruhi oleh suatu karakter moral 

individu seseorang. Maka dari itu, manusia membutuhkan etika untuk mengatur 

segala tindakan yang dikerjakan agar segala tindakan yang dilakukan sesuai 

dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

Di dalam dunia akuntansi seorang akuntan harus memiliki etika yang 

baik. Karena seorang akuntan harus bekerja sesuai dengan kode etik yang sudah 

ada. Menjaga kredibilitas dan integritas harus dijalankan oleh seorang akuntan. 

Hal ini menjadi wajib karena seorang akuntan sangat rentan dengan tindakan 

pelanggaran atau kecurangan. Pelanggaran akuntan saat ini tidak hanya 
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dilakukan oleh akuntan publik di tingkat nasional tetapi juga dilakukan oleh 

akuntan di tingkat international. Maka dari itu menjaga kepercayaan masyarakat 

akan profesi akuntan sangat dibutuhkan. Akibat dari pelanggaran tersebut 

tingkat kepercayaaan masyarakat akan akuntan mulai menurun (Risma, 2017). 

Salah satu kasus terbesar yang menyangkut profesi akuntan yaitu 

skandal kasus Enron Corp. Enron merupakan perusahaan yang berada di 

Amerika Serikat yang bergerak pada bidang Industri energi. Kasus ini 

diakibatkan oleh manajer Enron yang melakukan manipulasi pada laporan 

keuangan perusahaan. Hasil manipulasi ini membuat perusahaan Enron 

mencatat keuntungan sebesar 600 juta dolar Amerika. Kasus ini juga melibatkan 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Anderson yang tidak independen. Hal ini 

dibuktikan dengan bukti bahwa KAP Arthur Anderson telah melakukan 

manipulasi terhadap laporan keuangan dan juga mereka menghancurkan bukti-

bukti dokumen penting yang berkaitan dengan investigasi. 

Banyak perusahaan yang tidak menjadikan kasus Enron pelajaran agar 

tidak mengulangi kasus yang sama. Hal ini terjadi karena banyaknya 

perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar, 

sehingga mengorbankan profesi akuntan tersebut. Seperti yang terjadi pada 

tahun 2019 yang melibatkan salah satu maskapai penerbangan milik pemerintah 

yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh lembaga 

keuangan pemerintahan dan non pemerintahan. Dalam laporan keuangan 

Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus ini tidak hanya melibatkan Garuda 

Indonesia, akan tetapi Auditor laporan keuangan, yakin Akuntan Publik (KAP) 
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Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan ( Member of BDO 

International), juga dikenakan sanksi oleh kementrian keuangan. Kecurangan 

ini berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 

2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan 

laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara Rp.11,33 miliar. Angka ini 

melonjak tajam disbanding 2017 yang menderita rugi USD216,5 juta. Namun 

laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik, lantaran dua komisaris 

Garuda Indonesia yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria, mengganggap 

laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan 

Standar Akuntansi keuangan (SAK). Garuda Indonesia memasukkan 

keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada 

maskapai berplat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki 

utang terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. (kemenkeu.go.id). 

Kepercayaan dalam dunia kerja adalah hal yang paling utama, apalagi 

dalam bidang akuntansi. Pada praktik bisnis digunakan akuntansi agar laporan 

keuangan yang dihasilkan benar-benar baik, sehingga pelaku bisnis tidak 

merasa rugi. Skandal-skandal akuntansi yang terjadi selama ini telah mencoreng 

nama baik profesi akuntan, yang mana dapat menimbulkan persepsi pada 

mahasiswa akuntansi yang kelak akan memasuki dunia kerja. Apakah 

pemilihan untuk menjadi Akuntan masih diminati di masa yang akan datang. 

Untuk mengatasi hal hal yang berkaitan dengan kecurangan, maka 

pendidikan moral dan etika perlu diajarkan kepada mahasiswa akuntansi sejak 

di bangku kuliah. Dengan adanya pendidikan ini diharapkan terciptanya calon-
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calon akuntan di masa yang akan datang dengan perilaku yang baik dan jujur. 

Mahasiswa Akuntansi adalah calon professional di masa yang akan datang dan 

memiliki etika yang baik diharapkan dapat membantu pada profesi yang akan 

dijalani kelak (Madison, 2002). 

Pelanggaran pada kasus etika dalam dunia akuntansi yang melibatkan 

profesi akuntan dapat diminimalisir dengan cara penerapan nilai-nilai etika 

sebagaimana yang sudah diajarkan pada saat di dunia perkuliahan. Dengan 

pendidikan etika yang didapat dapat membentuk karakter calon akuntan yang 

jujur dan berintegritas. Seperti yang diketahui seorang akuntan akan sering 

menghadapi konflik kepentingan. Banyak tekanan yang datang ketika akan 

mengambil suatu keputusan karena adanya konflik tersebut. Religiusitas 

berperan menjadi landasan menentukan seseorang baik ataupun tidak baik. 

Seseorang yang telah mempelajari tentang kode etik dan telah mengikuti 

pelatihan juga tidak menentukan apakah perilakunya sudah bersifat etis selama 

tingkat religiusitasnya masih rendah (Agoes and Ardana, 2013) Akan tetapi 

sebaliknya, seseorang yang tingkat religiusitasnya tinggi sudah pasti mempunya 

perilaku yang etis juga, dasar pengetahuan agama memiliki peran yang besar 

terhadap pembentukan sikap. Hal ini jelas menunjukkan adanya hubungan 

antara pengetahuan agama dan perilaku keagamaan seseorang. Semakin kuat 

ilmu agama seseorang maka semakin baik perilaku agamanya. Tingkat 

pengetahuan agama seseorang berbeda-beda satu sama lain hal ini dipengaruhi 

oleh ketaatan terhadap agama setiap orang sudah pasti berbeda. Jalaluddin 
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(2011), berpendapat bahwa religiusitas adalah perilaku keagamaan yang dimana 

seseorang dapat berprilaku berdasarkan tingkat ketaatannya pada agama. 

Dunia akuntansi tidak terlepas dari apa yang dinamakan uang. Uang 

adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal 

ini mahasiswa akuntansi sering menjadikan uang sebagai perbincangan diskusi 

di bangku perkuliahan maupun di dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini tentu 

akan berdampak pada tindakan mahasiswa yang dapat merubah perilakunya 

dari segi etika. Tang (2008) memberitahu konsep “the love of money” untuk 

mengukur seberapa besar kecintaan seseorang terhadap uang. Hal ini tentu 

berpengaruh pada persepsi etisnya. Kecintaan akan uang masing-masing orang 

berbeda, hal ini tergantung pada kebutuhan dan juga dipengaruhi oleh faktor 

seperti lingkungan, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan, dan latar 

belakang etnik. Penelitan tentang love of money menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara perilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) menyatakan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa akuntansi terhadap 

kode etik akuntan baik berdasarkan gender maupun tingkat mahasiswa. 

Diana (2017) menyatakan bahwa pengetahuan etika berpengaruh positif 

terhadap persepsi etis mahasiswa dan religiusitas berpengaruh positif terhadap 

persepsi etis mahasiswa dan love of money berpengaruh negative terhadap 

persepsti etis mahasiswa. 
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Penelitian Hidayah (2020) menunjukkan bahwa religiusitas dan 

relativisme tidak berpengaruh pada persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 

krisis etika akuntan profesional, idealism dan pemahaman kode etik profesi 

akuntan berpengaruh pada persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai krisis 

etika akuntan profesional. 

Penelitian oleh Pradanti (2014) menunjukkan bahwa jenis kelamin 

mahasiswa berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi tetapi tidak 

pada love of money. Sedangkan variabel pendidikan, latar belakang ekonomi, 

dan ethnic background tidak berpengaruh terhadap love of money. Variabel love 

of money sebagai variabel intervening terbukti berpengaruh terhadap love of 

money. 

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menguji apakah 

mahasiswa akuntansi yang akan menghadapi dunia kerja kedepannya akan 

menunjukkan sikap etis apabila di hubungkan dengan teori love of money. 

Pemahaman agama dan gender menjadi pertimbangan apakah memengaruhi 

tindakan etis tersebut atau tidak. Semakin baik pemahaman agama seseorang 

maka semakin baik juga perilaku yang dilakukannya. Pemahaman agama ini 

diperoleh dari pendidikan agama yang dipelajari maupun berdasarkan 

pengalaman lingkungan pribadi. Penelitian ini juga menunjukkan apakah 

pemahaman agama yang baik berpengaruh terhadap seseorang dalam 

melakukan pelanggaran kode etik. Penelitian ini diharapkan dapat memastikan 

apakah muatan pengetahuan religiusitas setiap orang akan memengaruhi dalam 

melakukan pelanggaran.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan etika terhadap persepsi mahasiswa 

akuntansi terhadap pelanggaran kode etik akuntan? 

2. Bagaimana pengaruh Islamic Value terhadap persepsi mahasiswa akuntansi 

terhadap perlanggaran kode etik akuntan?  

3. Bagaimana pengaruh Love of Money terhadap persepsi mahasiswa akuntansi 

terhadap pelanggaran kode etik akuntan? 

4. Bagaimana pengaruh jenis kelamin terhadap persepsi mahasiswa akuntansi 

terhadap pelanggaran kode etik akuntan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh pengetahuan etika terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi di DI 

Yogyakarta dalam Pelanggaran Kode Etik Akuntan. 

2. Pengaruh Love of Money terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi di DI 

Yogyakarta dalam Pelanggaran Kode Etik Akuntan. 

3. Pengaruh Pengetahuan Islamic Value terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi di DI Yogyakarta dalam Pelanggaran Kode Etik Akuntan. 

4. Pengaruh Gender Pada Pelanggaran Kode Etik Akuntan. 
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Pembatasan masalah yang diteliti oleh penulis adalah love of money, Islamic 

Value, dan juga pelanggaran kode etik dalam profesi akuntan dengan subjek 

penelitian Mahasiswa Akuntansi di DI Yogyakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik dari segi teoritis maupun segi praktis. 

1. Teoritis 

a. Penelitian ini mampu menambahkan ilmu pengetahuan di bidang etika 

dalam profesi akuntan. 

b. Penelitian ini dapat menjadi refrensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Praktis 

a. Bagi Pembaca 

Hasil Penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa Perilaku Etis 

dalam Profesi sangat dibutuhkan saat di dunia kerja. 

b. Bagi Universitas 

Penelitian ini bisa dijadikan acuan dalam proses perkuliahan dalam 

bidang Etika Profesi bagi mahasiswa. 

E. Sistematika Pembahasan 

Bab I Pendahuluan merupakan bab awal yang disusun untuk mengantarkan 

peneliti pada tahap selanjutnya. Pendahuluan terdiri dari bebarapa sub bab 

yaitu latar belakang, yaitu menggambarkan fenomena dan permasalahan yang 

melatarbelakangi penelitian. Kemudian permasalahan yang telah diuraikan 

dalam latarbelakang dijadikan pertanyaan-pertanyaan dan dijadikan sebagai 
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rumusan masalah. Sub bab tujuan dan manfaat penelitian adalah jawaban dari 

rumusan masalah. Dan yang terkahir adalah sistematika pembahasan yang 

berisi gambaran dan arah dari penelitian ini. 

Bab II Landasan Teori terdiri dari landasan teori yang mendasari penelitian 

dan penulisan ini, pengembangan hipotesis sebagai dugaan sementara, dan 

kerangka pemikiran untuk mengetahui batasan penelitian. 

Bab III Metode Penelitian terdiri atas ruang lingkup dari penelitian, data 

penelitian, model analisis data, defines operasional variabel, dan pengujian 

hipotesis. 

Bab IV Pembahasan berisi pembahasan dari analisis data dan pembahasan 

hasil penelitian sesuai analisis yang telah dilakukan. 

Bab V Kesimpulan berisi sejumlah kesimpulan yang didapatkan dari 

penelitian yang dilakukan, saran yang bersifat membangun, dan perbaikan 

proses penelitan untuk penelitian berikutnya. 

 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengetahuan Etika berpengaruh negative terhadap Persepsi Etis dalam 

Pelanggaran Etika. Dalam hal ini artinya mahasiswa yang memiliki 

pengetahuan etika maka mahasiswa pun memiliki persepsi etis yang baik 

dan tidak akan melakukan pelanggaran etika. 

2. Islamic Value secara parsial berpengaruh negatif terhadap Persepsi Etis. 

Dalam hal ini artinya mahasiswa yang memiliki Islamic Value yang baik 

berarti mereka memiliki persepsi etis yang baik dan tidak akan melakukan 

pelanggaran etika. 

3. Love of Money secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap Persepsi 

Etis. Hal ini berarti mahasiswa yang memiliki kecintaan terhadap uang 

belum tentu memiliki persepsi etis yang baik dalam melakukan pelanggaran 

etika. 

4. Jenis Kelamin secara parsial berpengaruh negatif terhadap Persepsi Etis. Hal 

ini berarti jenis kelamin memang benar memengaruhi nilai etis mahasiswa 

begitu juga dengan bagaimana jenis kelamin memengaruhi nilai religi atau 

Islamic value yang ada dalam diri seseorang. 
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B. Keterbatasan  

Peneliti menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, 

terutama pada penentuan variabel-variabel yang memengaruhi Persepsi Etis. 

Peneliti hanya mempergunakan variable yang lain yang mampu memengaruhi 

persepsi etis. Lalu adapula penelitian ini memiliki keterbatasan sample di 

karenakan keadaan yang di alami Indonesia dan dunia yakni covid-19 sehingga 

menyebabkan kurang maksimalnya komunikasi dan sample yang mampu di 

dapatkan peneliti.  

C. Saran  

Guna peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menemukan variabel lain 

yang benar-benar memiliki pengaruh kuat terhadap Persepsi Etis. Baik 

menambah variabel- variabel lainnya dengan mempergunakan model pengujian 

lainnya, serta peneliti selanjutnya diharapkan mampu mendapatkan sampel dan 

responden yang lebih luas sehingga menghasilkan hasil yang berbeda dengan 

penelitian ini.  
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