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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan data-data dan analisis yang sudah dilakukan pada penelitian 

ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Pendidikan etika tidak berpengaruh positif terhadap persepsi etis 

mahasiswa, sehingga mahasiswa yang sudah atau sedang mengambil mata 

kuliah Etika Bisnis dan Profesi tidak lebih etis daripada mahasiswa yang 

belum mengambil mata kuliah tersebut. 

2. Gender berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa, dimana 

mahasiswa perempuan lebih etis daripada mahasiswa laki-laki. 

3. Tingkat religiusitas mahasiswa tidak berpengaruh positif terhadap persepsi 

etis nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki 

tingkat religiusitas yang tinggi tidak lebih etis dari mahasiswa yang 

memiliki tingkat religiusitas yang rendah. 

4. Performa akademik dalam penelitian ini yaitu IPK tidak berpengaruh 

positif terhadap persepsi etis mahasiswa, hal tersebut menunjukkan bahwa 

semakin tinggi IPK mahasiswa tidak menunjukkan bahwa mahasiswa 

tersebut memiliki persepsi etis yang baik atau dapat dikatakan mahasiswa 

yang memiliki IPK tinggi tidak lebih etis daripada mahasiswa yang 

memiliki IPK rendah. 
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5. Pengalaman kerja tidak berpengaruh positif terhadap persepsi etis 

mahasiswa, sehingga mahasiswa yang sedang atau pernah bekerja tidak 

lebih etis daripada mahasiswa yang belum bekerja. 

5.2.Saran 

Saran yang dapat diberikan yaitu : 

1. Bagi Perguruan Tinggi atau Universitas 

Universitas diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

proses pendidikan etika, misalnya dengan membuat kelas tambahan 

tentang moral dan etika untuk mahasiswa laki-laki karena dalam penelitian 

ini mahasiswa perempuan lebih etis daripada laki-laki. Sehingga nantinya 

persepsi etis mahasiswa laki-laki tidak kalah dengan mahasiswa 

perempuan. Sehingga seluruh mahasiswa akuntansi dapat bersikap etis. 

Selain itu berdasarkan penelitian ini pendidikan etika tidak 

berpengaruh pada persepsi etis mahasiswa sehingga universitas diharapkan 

dapat memberikan pendidikan etika diluar jam kuliah atau mata kuliah. 

Misalnya dengan mengadakan seminar dengan narasumber asli akan lebih 

menarik minat mahasiswa untuk mempelajari etika berbisnis yang baik. 

2. Bagi Perusahaan atau Pelaku Bisnis 

Dari penelitian ini pelaku bisnis atau perusahaan dapat mengetahui 

calon-calon pebisnis yang beretika sehingga perusahaan tidak salah dalam 

merekrut karyawan. Seperti misalnya, perusahaan tidak hanya melihat 

pengalaman kerja maupun IPK calon karyawan karena tidak menjamin 

bahwa orang tersebut memiliki etika yang baik tetapi alangkah lebih 
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baiknya perusahaan membuat serangkaian tes untuk menyeleksi calon 

karyawan yang beretika. 

5.3.Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti tidak mempertimbangkan kuliah moral sebagai bagian dari 

pendidikan etika. Sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat memasukkan 

dan mempertimbangkan kuliah moral. 

2. Responden hanya mahasiswa sehingga secara hanya masuk dalam 

golongan muda yang menganggap religiusitas hanya sebagai identitas dan 

golongan tua tidak terwakilkan atau tidak ada responden yang berada di 

golongan tua. Selain itu responden mengisi secara mandiri sehingga 

peneliti kemungkinan tidak mendapatkan jawaban yang 100% jujur. 

Sehingga untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya religiusitas digunakan 

sebagai variabel kontrol. 

3. Performa akademik atau IPK diisi sendiri oleh mahasiswa melalui 

kuesioner online, sehingga peneliti tidak tahu pasti apakah IPK tersebut 

benar atau salah. Sehingga bagi peneliti selanjutnya menggunakan data 

IPK yang diperoleh dari universitas sehingga keasliannya dapat terjamin. 

4. Tidak menanyakan secara spesifik jenis pekerjaan responden sehingga 

tidak mengetahui responden bekerja dibidang akuntansi atau tidak. Bagi 

peneliti selanjutnya dapat menambah pertanyaan di kuesioner terkait jenis 

pekerjaan responden secara spesifik. 

 

 


