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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini adalah penelitian yang bermaksud untuk menguji pengaruh 

penalaran moral, sensitivitas etika dan gender sebagai variable moderasi terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi pada semua universitas di semarang.  

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yang ingin disampaikan 

oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan penalaran moral terhadap persepsi 

etis mahasiswa akuntansi 

2. Gender dapat mempengaruhi hubungan antara penalaran moral terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan sensitivitas etika terhadap persepsi 

etis mahasiswa akuntansi 

4. Gender tidak dapat mempengaruhi hubungan antara sensitivitas etika terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Universitas, Universitas dapat memberikan pendidikan moral dan 

etika sebagai mata kuliah wajib kepada mahasiswa akuntansi sehingga mahasiswa 

dapat memahami moral, etika, etika profesi dan dapat menentukan persepsi ketika 

dihadapkan pada situasi yang menyimpang dari etika.  
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2. Universitas dapat memberikan sosialisasi mengenai etika, moral, masalah 

yang sering dihadapi dan etika profesi yang harus dipahami akuntan dalam bentuk 

seminar, pemasangan poster pada lingkungan kampus mengenai contoh kasus 

yang menyimpang dari etika dan moral dalam lingkungan mahasiswa seperti 

mencontek saat ulangan, meniru tugas teman, meminta teman mengisi presensi 

perkuliahan saat tidak menghadiri kelas, tidak memperhatikan dosen saat 

mengajar dan terlambat masuk kelas dan penjelasan penyimpangan etika serta 

moral apa yang dilanggar, sehingga mahasiswa dapat memahami dampak yang 

terjadi akibat memberi persepsi etis pada situasi yang menyimpang tersebut.  

5.3 Keterbatasan dan Saran untuk peneliti selanjutnya 

Keterbatasan ditemukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner memiliki soal kasus yang terlalu panjang dan pertanyaan yang 

terlalu banyak untuk tiap variable sehingga pada penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan soal kasus yang lebih singkat dan memilih soal yang benar-benar 

mencerminkan dan mudah dipahami oleh responden. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variable moderasi lain untuk 

meneliti pengaruh variable moderasi pada hubungan sensitivitas etika terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi seperti factor demografis, factor pengenalan 

dimensi moral dan factor komitmen organisasi sehingga dapat penelitian 

selanjutnya dapat mengetahui variable lain yang dapat mempengaruhi hubungan 

antara sensitivitas etika terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. 

 

 


