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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini adalah penelitain primer yang bermaksud untuk 

menguji Pengaruh Pendidikan Etika Bisnis, Religiusitas, Gender, dan 

Performa Akademik terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi yang 

sudah Bekerja di Kota Semarang.  

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yang 

ingin disampaikan oleh penulis sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang belum 

dan sudah mengambil mata kuliah etbis terhadap persepsi etis mereka 

dalam mengambil keputusan. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang 

memiliki IPK diatas atau sama dengan 3.3 dengan mahasiswa yang 

memiliki IPK dibawah 3.3 terhadap persepsi etis mereka dalam 

mengambil keputusan. 

3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa pria 

dengan wanita terhadap persepsi etis mereka dalam mengambil 

keputusan. 

4. Terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang 

memiliki tingkat kereligiusitasan yang tinggi dengan mahasiswa yang 

memiliki tingkat kereligiusitasan yang rendah terhadap persepsi etis 

mereka dalam mengambil keputusan. 
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5.2. Saran 

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Perusahaan untuk dapat mempertimbangkan kurikulum mata 

kuliah etika bisnis pada Universitas dan IPK dalam melakukan 

perekrutan karyawan, karena mahasiswa yang sudah mengambil mata 

kuliah etika bisnis memiliki persepsi etis yang lebih baik apabila 

dibandingkan dengan yang belum mengambil etika bisnis, serta 

mahasiswa yang memiliki IPK lebih tinggi memiliki persepsi etis yang 

lebih baik apabila dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki IPK 

rendah. 

2. Bagi Universitas di Indonesia, yang belum menjadikan mata kuliah 

etika bisnis sebagai mata kuliah wajib dapat menjadikan mata kuliah 

etika bisnis sebagai mata kuliah wajib dalam kurikulum mengingat 

pendidikan etika bisnis berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi.   

5.3. Keterbatasan dan Saran untuk peneliti selanjutnya 

Keterbatasan yang ditemukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tidak mempertimbangkan variabel jenis kelamin dalam riset yang 

ternyata juga berpengaruh terhadap religiusitas sehingga pada penelitian 

selanjutnya variabel religiusitas dapat dijadikan variabel intervening 

antara pengaruh jenis kelamin terhadap persepsi etis. 
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2. Untuk pengukuran variabel independen IPK pada penelitian ini 

kurang bervariasi sehingga tidak memberikan informasi secara luas 

serta pertanyaan pada kuesioner tidak menunjukan kapan IPK yang 

digunakan untuk penelitian sehingga pada penelitian berikutnya dapat 

merubah pengukuran menggunakan skala rasio dan dapat melengkapi 

kuesioner dengan IPK kapan yang akan digunakan untuk penelitian ini. 

3. Pada penelitian ini pengukuran variabel religiusitas menggunakan 

skala interval, untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan variasi 

dengan mengubah skala pengukuran untuk religiusitas menjadi skala 

nominal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


