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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Tidak ada perbedaan orientasi etis antara auditor laki-laki dan 

perempuan. Hal ini terjadi karena baik auditor laki – laki maupun 

auditor perempuan menerapkan prinsip untuk menjaga, menjunjung, 

dan menjalankan nilai – nilai kebenaran dan moralitas seperti 

bertanggungjawab, berintegritas, dan bertindak secara objektif sesuai 

dengan kode etik BPK RI. Selain itu, perlakuan kesetaraan seperti 

pelatihan dan pendidikan di BPK antara auditor laki – laki dan 

perempuan serta kesadaran etika yang dimiliki oleh auditor baik laki – 

laki dan perempuan membuat mereka memiliki orientasi etis yang 

sama. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Muthamainah (2006). 

2. Tidak ada perbedaan intensi etis antara auditor laki-laki dan 

perempuan. Intensi etis adalah tindakan atau perilaku seseorang yang 

benar sesuai dengan kehendak atau keinginannya. Hal ini disebabkan 

karena antara auditor laki-laki dan perempuan memiliki pemahaman 

etika yang baik dari dalam dirinya, sehingga mereka cenderung akan 



49 
 

bersifat objektif ketika dihadapkan pada kasus yang bermuatan dilema 

etis. Di samping itu, antara auditor perempuan dan laki – laki dalam 

lingkungan pekerjaannya memperoleh perlakuan yang sama sehingga 

mereka akan sama-sama memiliki intensi etis yang sama. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Muthamainah (2006). 

3. Tidak ada perbedaan evaluasi etis antara auditor laki-laki dan 

perempuan. Evaluasi etis berarti penilaian responden akan etis atau 

tidaknya suatu kasus yang bermuatan dilema etis. Hal ini disebabkan 

karena baik laki-laki maupun perempuan, mereka sama-sama memiliki 

penilaian yang adil dan sesuai dengan kode etik akuntan yang ada, 

dalam menghadapi suatu kasus yang bermuatan dilema etis. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Muthamainah (2006). 

4. Tidak ada perbedaan sifat Machiavellian antara auditor laki-laki dan 

perempuan. Artinya antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda sifat 

Machiavelliannya. 

5. Ada perbedaan orientasi etis antara auditor yang berasal dari disiplin 

ilmu berbeda. Seseorang yang berasal dari disiplin ilmu akuntansi 

lebih memiliki orientasi etis lebih baik daripada non akuntansi.  Hal ini 

disebabkan karena pada disiplin ilmu akuntansi memperoleh mata 
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kuliah etika bisnis dan profesi. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Robie dan Keeping (2004), Palau 

(2007). 

6. Ada perbedaan intensi etis antara auditor yang berasal dari disiplin 

ilmu berbeda. Seseorang yang berasal dari disiplin ilmu akuntansi 

lebih memiliki intensi etis lebih baik daripada non akuntansi.  Hal ini 

disebabkan karena pada disiplin ilmu akuntansi memperoleh mata 

kuliah etika bisnis dan profesi. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Robie dan Keeping (2004), Palau 

(2007). 

7. Ada perbedaan evaluasi etis antara auditor yang berasal dari disiplin 

ilmu berbeda. Seseorang yang berasal dari disiplin ilmu akuntansi 

lebih memiliki evaluasi etis lebih baik daripada non akuntansi.  Hal ini 

disebabkan karena pada disiplin ilmu akuntansi memperoleh mata 

kuliah etika bisnis dan profesi. Dimana, disiplin ilmu yang 

mengajarkan mata kuliah yang bermuatan etika akan lebih mendidik 

seseorang untuk memiliki intensi etis dan sebaliknya. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Robie dan Keeping 

(2004), Palau (2007). 

8. Ada perbedaan sifat Machiavellian antara auditor yang berasal dari 

disiplin ilmu akuntansi dan non akuntansi. Artinya auditor yang 
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berasal dari disiplin ilmu non akuntansi memiliki sifat Machiavellian 

lebih rendah daripada disiplin ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Richmon (2003), Purnamasari (2003). 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya pihak BPK dalam melakukan rekrutmen calon tenaga kerjanya perlu 

memberi pemahaman  yang cukup mengenai masalah – masalah etika profesi 

yang akan dihadapi oleh auditor. Pemahaman etika ini akan mengarahkan 

sikap, tingkah laku, dan perbuatan auditor dalam mencapai hasil yang lebih 

baik. Selain itu, pihak BPK perlu memperhatikan  penempatan posisi ketika 

rekrutmen pertama kali dilakukan, jadi dari masing-masing disiplin ilmu 

ditempatkan di bagian yang sesuai dengan disiplin ilmunya sehingga hasil 

kerjanya lebih optimal. 

2. Pada penelitian selanjutnya dengan topik serupa dapat ditambahkan variabel 

lain yang mempengaruhi orientasi etis, intensi etis, dan evaluasi etis, misalnya: 

umur, tingkat pendidikan, dan sebagainya.  
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