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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis serta pembahasan dari hasil penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Keuntungan pribadi yang dapat diperoleh karyawan akan mempengaruhi 

komitmen yang dimiliki karyawan terhadap organisasinya dan komitmen 

organisasi yang dimilikinya tersebut akan berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan untuk melakukan manajemen laba ataukah tidak. 

2. Orientasi etika idealisme tidak dapat memediasi hubungan antara 

keuntungan pribadi dengan perilaku manajemen laba. Hal tersebut 

dikarenakan ketika semakin tinggi peluang untuk memperoleh 

keuntungan pribadi justru akan meningkatkan orientasi idealisme yang 

dimiliki oleh seseorang. Selain itu, orientasi etika idealisme seseorang 

juga tidak berpengaruh pada pengambilan keputusan untuk melakukan 

manajemen laba. Hal ini bisa saja terjadi karena seseorang bisa saja 

menyimpang dari orientasi etika yang dimilikinya, sebab orang tersebut 

memiliki anggapan ketika ia bertindak sesuai dengan pandangan etika 

yang dimilikinya maka akan terdapat pengorbanan yang dapat merugikan 

dirinya, seperti tidak mendapatkan kenaikan bonus (Arens et al dalam 

Diwi, 2015).  
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3. Keuntungan pribadi yang dapat diperoleh karyawan akan berpengaruh 

terhadap orientasi etika relativisme yang dimilikinya dan orietasi etika 

relativisme yang dimilikinya tersebut juga akan berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan untuk melakukan manajemen laba. 

 

5.2. Saran 

Saran dari peneliti adalah dengan memberikan semacam reward bagi 

karyawan atas prestasinya di perusahaan. Dengan adanya reward yang diberikan 

kepada karyawan atas prestasinya, maka akan mendorong karyawan untuk 

semakin meningkatkan kinerjanya dan juga loyalitas yang dimilikinya terhadap 

perusahaan. Selain itu pula, dengan adanya pemberian reward  yang sepadan akan 

meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaannya karena karyawan 

merasa jika kinerjanya dihargai oleh perusahaan dan mereka juga merasa jika 

feedback yang diberikan perusahaan sesuai dengan kinerja yang diberikannya 

terhadap perusahaan sehingga karyawan akan semakin berkomitmen terhadap 

perusahaannya dan ketika karyawan memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

perusahaan maka ia akan cenderung untuk tidak melakukan tindakan yang dapat 

merugikan perusahaannya seperti dengan melakukan manajemen laba.  

Saran selanjutnya dari peneliti adalah ketika perusahaan akan melakukan 

perekrutan, perlu adanya semacam tes tambahan yang diberikan kepada calon 

karyawan mengenai pandangan etika yang dimilikinya dan apakah pandangan 

etika tersebut digunakannya untuk mengambil suatu keputusan atau tidak. Dengan 

begitu perusahaan dapat menilai seperti apa orientasi etika yang dimiliki calon 
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karyawannya tersebut, hal tersebut juga berguna untuk memposisikan calon 

karyawannya kelak pada posisi tertentu agar kinerjanya dapat maksimal dan tidak 

merugikan perusahaan. Meskipun orientasi etika memang tidak menjamin jika 

orang tersebut akan selalu bertindak sesuai dengan orientasi etika yang 

dimilikinya, terlebih lagi di dalam perusahaan dimana terdapat peluang untuk 

dapat memperoleh keuntungan pribadi dan juga adanya kesempatan  untuk 

melakukan sesuatu hal seperti tindakan manajemen laba. Namun, setidaknya etika 

dapat menghambat seseorang ketika mengambil suatu keputusan meskipun 

perannya kecil. 

Saran untuk penelitian selanjutnya yakni model penelitian ini dapat dijuji 

kembali dengan mengganti subjek penelitian yang digunakan adalah karyawan 

perusahaan. Perubahan subjek penelitian tersebut bertujuan untuk melihat apakah 

di dalam dunia kerja yang sesungguhnya keuntungan pribadi yang diperoleh 

karyawan juga berpengaruh terhadap orientasi etika dan komitmen organisasi 

yang dimilikinya serta berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk 

melakukan tindakan manajemen laba. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian hanya sebatas 

lingkup Universitas Katolik Soegijapranata saja atau dengan kata lain external 

validity dari penelitian ini terbilang rendah, sehingga perlu adanya perluasan 

lingkup dari subjek penelitian misalnya menggunakan mahasiswa Akuntasi dari 

universitas lainnya. 


