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ABSTRAK 

Fattah Hamidi, 2017: Pengaruh Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, dan Status 

Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi Dengan Love of 

Money Sebagai Variabel Intervening 

Pembimbing: (I) Ratna Anggraini, SE, M.Si; (II) Susi Indriani, SE, M.Si, Ak 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Elias (2010) dengan menambahkan satu variabel independen yaitu status sosial 

ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Jenis Kelamin, Tingkat 

Pendidikan, dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa 

Akuntansi Dengan Love of Money Sebagai Variabel Intervening. Jenis Kelamin, 

Tingkat Pendidikan, dan Status Sosial Ekonomi sebagai variabel independen, 

Love of Money sebagai variabel intervening, dan Persepsi Etis sebagai variabel 

dependen.  

Penelitian ini menggunakan data primer. Penelitian ini menggunakan 

convenience sampling dengan responden sebanyak 93 mahasiswa akuntansi. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk menguji 

hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. dan tes sobel untuk mengetahui hubungan 

tidak langsung. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

status sosial ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap love of money. Kemudian 

jenis kelamin tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi etis. Selain itu tingkat 

pendidikan dan love of money memiliki pengaruh terhadap persepsi etis. Pada uji 

sobel terlihat bahwa baik jenis kelamain ataupun tingkat pendidikan terbukti tidak 

dapat dimediasi menggunakan love of money untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap persepsi etis. 

Kata kuci : jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, love of 

money,  persepsi etis  
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ABSTRACT 

Fattah Hamidi, 2017:  The Influence Gender, Education Level, and Social 

Economic Status to the Accounting Students Perception Ethical Students throught 

Love of Money as intervening variable 

Advisors: (I) Ratna Anggraini, SE, M.Si; (II) Susi Indriani, SE, M.Si, Ak 

This research is the development of previous study conducted by Elias 

(2010) by adding one dependent variable which art social economic status. This 

research aimed to test the Influence of Gender, Education Level, and Social 

Economic Status to the Accounting Students Perception Ethical throught Love of 

Money as intervening variable. Gender, Education Level, and Social Economic 

Status as independent variable, Love of Money as intervening variable, and 

Ethical Perceptions as dependent variable. 

This study uses primer data. This study used convenience sampling with a 

total of 93 respondents accounting students. This study uses multiple linear 

regression analysis to test the hypothesis at a significance level of 5%. and Sobel 

test to determine the not direct reliationship. 

The results of this research indicate gender, education level, social 

economic status had no influence on the love of money. Then gender has no 

influence on the ethical perception. In addition the education level and the love of 

money has influence to the ethical perception. In the test Sobel seen that both 

types gender and level of education is not proven to be mediated using the love of 

money to determine its influence on the ethical perception. 

 

key words: gender, education level, socio economic status, love of money,  ethical 

perception
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