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BAB V 

PENUTUP 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap sikap karyawan terhadap kecurangan akuntansi 

(fraud) melalui pelembagaan etika dan iklim kerja etis. Pada bab terakhir ini 

akan diuraikan mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian 

serta saran bagi penelitian selanjutnya.  

 

5.1 Kesimpulan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan telah diuraikan 

pada bab sebelumnya , maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

ini adalah : 

1. Gaya kepemimpinan transformasional tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap pelembagaan etika eksplisit, sedangkan untuk 

gaya kepemimpinan transaksional berpengaruh signifikan positif 

terhadap pelembagaan etika eksplisit, serta gaya kepemimpinan 

Laissez-Faire berpengaruh signifikan negatif terhadap 

pelembagaan etika eksplisit.  Hal itu berarti gaya kepemimpinan 

transformasional tidak membuat pelembagaan etika eksplist dalam 

perusahaan terentuk dengan baik, sedangkan gaya kepemimpinan 

transaksional yang semakin kuat membuat pelembagaan etika 

eksplisit dalam perusahaan semakin terbentuk dengan baik. 
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Terakhir, semakin kuat gaya kepemimpinan Laissez-Faire 

membuat semakin tidak terbentuknya pelembagaan etika eksplisit 

didalam suatu perusahaan.  

2. Gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional 

berpengaruh signifikan positif terhadap pelembagaan etika implisit, 

sedangkan gaya kepemimpinan Laissez-Faire tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pelembagaan etika implisit.  Hal itu berarti 

gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional yang 

semakin kuat membuat pelembagaan etika implisit dalam 

perusahaan semakin terbentuk dengan baik. Sedangkan, semakin 

kuat gaya kepemimpinan Laissez-Faire membuat tidak 

terbentuknya pelembagaan etika eksplisit didalam suatu 

perusahaan.  

3. Pelembagaan etika eksplisit berpengaruh positif terhadap iklim 

kerja etis. Hal ini menunjukkan bahwa pelembagaan etika eksplisit 

yang baik berpengaruh terhadap iklim kerja etis yang juga baik dan 

sebaliknya pelembagaan etika eksplisit yang buruk akan membawa 

dampak pada iklim kerja yang buruk pula. 

4. Pelembagaan etika implisit berpengaruh positif terhadap iklim 

kerja etis (lebih efektif dari eksplisit). Hal ini menunjukkan bahwa 

pelembagaan etika implisit yang baik berpengaruh terhadap iklim 

kerja etis yang juga baik begitu juga sebaliknya.  
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5. Iklim kerja etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi 

(fraud). Hal ini menunjukkan bahwa iklim kerja yang etis (baik) 

tidak mengindikasikan adanya kecurangan akuntansi (fraud), 

namun bila sebaliknya yang terjadi yaitu iklim kerja yang tidak etis 

(buruk) maka akan  mempengaruhi  terjadinya kecurangan 

akuntansi (fraud). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah :  

1. Tidak ada pembatasan bidang perusahaan bagi staff menjadi 

sampel dalam penelitian ini. 

2. Cukup banyak pertanyaan yang tidak valid sehingga harus 

dilakukan penghapusan indikator pertanyaan. 

 

5.3 Saran Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dijabarkan 

sebelumnya, maka saran bagi penelitian selanjutnya adalah :  

1. Membatasi bidang perusahaan yang staffnya akan dijadikan 

sampel, atau dikelompokkan secara lebih jelas dan proporsional 

sehingga bisa dibandingkan.  

2. Mengkaji ulang pertanyaan  atau menerjemahkan dengan bahasa 

yang lebih mudah dimengerti oleh responden sehingga tidak 

menimbulkan salah presepsi. 




