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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan pada penelitian ini diperoleh dari hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan yakni pengaruh love of money, 

machiavellian, dan income terhadap perilaku tidak etis pada mahasiswa 

akuntansi. Berikut kesimpulan dari hasil analisis data yang telah 

dilakukan dan diuji : 

1. Terdapat pengaruh antara love of money dengan perilaku tidak etis. 

Maka hipotesis diterima. Ini disebabkan apabila seseorang yang 

memiliki sikap love of money tinggi, maka dia akan berusaha 

melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya dengan 

menghiraukan etika yang ada. 

2. Terdapat pengaruh antara love of money terhadap machiavellian. 

Maka hipotesis ini diterima, karena tingginya keinginan seseorang 

untuk mendapatkan uang dengan cepat dan mudah membuat 

seseorang tersebut melakukan strategi khusus yang dapat 

membawanya mencapai keinginannya tersebut. 

3. Terdapat pengaruh antara machiavellian terhadap perilaku tidak 

etis. Dengan demikian hipotesis ini diterima. Tingginya perilaku 
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tidak etis pada diri mahasiswa, disebabkan ketika mereka dihargai 

dalam melakukan perilaku tidak etis tersebut 

4. Tidak terdapat pengaruh antara income terhadap love of money. 

Dengan demikian hipotesis ini ditolak. Karena kecintaan seseorang 

terhadap uang tidak dilihat dari besar kecilnya pendapatan yang 

dimiliki. 

5. Tidak terdapat pengaruh antara income terhadap machiavellian. 

Maka hipotesis ini ditolak. Tinggi rendahnya income yang dimilki 

oleh mahasiswa mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap perilaku 

machiavellian. 

6. Tidak terdapat pengaruh antara income terhdap perilaku tidak etis. 

Dengan demikian hipotesis ditolak. Mahasiswa dengan pendapatan 

rendah ataupun tinggi, baik yang sudah bekerja atau belum bekerja 

akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi keinginanya 

dengan mengabaikan atauran yang ada.  

5.2 Keterbatasan  

 Pada penelitian yang telah dilakukan memiliki beberapa 

keterbatasan seperti : 

1. Pada kuseioner yang disebar peneliti tidak mencantumkan 

pertanyaan apakah responden sudah mengambil matakuliah etika 

bisnis atau belum. Peneliti menanyakan satu persatu kepada 

resonden sebelum peneliti membagikan kuesionernya.  
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2. Sampel pada penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa. Penelitian 

ini tidak memasukkan variabel status pekerjaan.  

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan, 

maka terdapat saran-saran yang dapat diberikan kepada peneliti 

selanjutnya, diantaranya : 

1. Penelitian selanjutnya harus mencantumkan pertanyaan apakah 

responden sudah mengambil matakuliah etika bisnis atau belum 

didalam kuesioner yang akan dibagikan. Selain itu juga 

mencantumkan nama dan nim agar dapat dicek ulang secara sistem. 

2. Penelitian selanjutnya menambah variabel seperti status pekerjaan 

(sudah bekerja atau belum bekerja) dan memilih sampel pekeja 

seperti auditor, akuntan, atau karyawan perusahaan.   

3. Bagi mahasiswa agar lebih bisa mengurangi kebutuhannya dengan 

menentukan skala prioritas pengeluarannya.  

4. Berdasarkan hasil penelitian, love of money dan machiavellian 

berpengaruh terhadap perilaku tidak etis mahasiswa, sehingga 

dapat menjadi pertimbangan bagi dosen untuk lebih meningkatkan 

studi kasus mengenai love of money dan machiavellian agar lebih 

berperilaku secara etis.   

 


