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 BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor 

internal locus of control dan auditor external locus of control. Secara 

statistik, auditor internal locus of control  cenderung berperilaku lebih 

etis daripada auditor external locus of control. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaningsih (2005), Andhika 

(2004), Utami (2005) 

2. Tidak terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor 

pria dan auditor wanita. Secara statistik, gender tidak menyebabkan 

perbedaan perilaku etis yang signifikan. Karena Uji t-test 

menunjukkan bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan Nugrahaningsih (2005) dan Andhika 

(2004) 

3. Terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor senior 

dan auditor yunior. Secara statitistik, auditor yunior cenderung 

berperilaku lebih etis daripada auditor senior. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaningsih (2005), Andhika 

(2004), Utami (2005) 
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4. Terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor 

benevolents dan auditor entitleds. Secara statistik, auditor benevolents 

cenderung mempunyai perilaku lebih etis daripada auditor entitleds. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrahaningsih 

(2005), Andhika (2004), Utami (2005) 

5. Tidak terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor 

dengan self efficacy rendah dan auditor dengan self efficacy rendah. 

Secara statistik, self efficacy tidak menyebabkan perbedaan perilaku 

etis yang signifikan. Karena Uji t-test menunjukkan bahwa signifikansi 

lebih besar dari 0,05. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Nata (2008) 

5.2 SARAN 

Setelah mendapatkan berbagai hasil dalam penelitian ini, peneliti 

memberikan saran-saran yang mungkin akan sangat bermanfaat baik bagi 

penelitian di bidang atau topik yang serupa di masa yang akan datang, maupun 

bagi para pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

Saran-saran yang peneliti berikan bagi kesempurnaan penelitian-penelitian 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas area survey, tidak hanya di 

wilayah Semarang, sehingga akan lebih mewakili populasi dalam KAP di 

selurih Indonesia. Penelitian selanjutnya juga bisa memperluas obyek 

penelitian. 
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2. Penelitian selanjutnya sebaikmya untuk jumlah sampel sama untuk kategori 

yang akan di uji, sehingga penelitian ini akan lebih akurat dan 

komprehensif. 
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