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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh idealisme, relativisme, 

Machiavellian, locus of control, gender dan pengalaman kerja terhadap persepsi 

etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. Berdasarkan hasil 

penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Idealisme tidak berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi, dimana mahasiswa dengan idealisme tinggi tidak menganggap 

praktik manajemen laba lebih tidak etis daripada mahasiswa dengan idealisme 

rendah.  

2. Relativisme berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi, 

dimana mahasiswa dengan relativisme rendah akan menganggap bahwa praktik 

manajemen laba itu tidak etis dan mahasiswa dengan relativisme tinggi akan 

menganggap praktik manajemen laba itu etis. 

3. Machiavellian berpengaruh positif terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi, 

dimana mahasiswa dengan Machiavellian rendah akan menganggap bahwa 

praktik manajemen laba itu tidak etis dan mahasiswa dengan Machiavellian 

tinggi akan menganggap praktik manajemen laba itu etis. 
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4.  Locus of control berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi, dimana mahasiswa dengan locus of control internal akan 

menganggap bahwa praktik manajemen laba itu lebih tidak etis daripada 

mahasiswa dengan locus of control eksternal. 

5. Gender berpengaruh berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi, dimana mahasiswa perempuan akan menganggap praktik 

manajemen laba lebih tidak etis daripada mahasiswa laki-laki. 

6. Pengalaman kerja tidak berpengaruh berpengaruh negatif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi, sehingga mahasiswa yang sedang atau sudah bekerja itu 

tidak menganggap bahwa praktik manajemen laba lebih tidak etis daripada 

mahasiswa yang belum bekerja.  

5.2. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran 

yang diberikan: 

1. Bagi Ketua Program Studi Akuntansi 

Ketua program studi akuntansi diharapkan dapat meningkatkan 

pendidikan etika pada perkuliahan. Selain itu, ketua program studi 

akuntansi juga dapat memberikan perhatian lebih kepada mahasiswa laki-

laki, karena berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa laki-laki ini lebih tidak 

etis daripada perempuan. Dengan adanya perhatian lebih untuk etika 
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mahasiswa laki-laki, diharapkan semua mahasiswa akan memiliki persepsi 

etis yang sama baiknya.  

2. Bagi praktisi atau pelaku bisnis 

Penelitian ini dapat memberikan pandangan mengenai praktik 

manajemen laba agar tercipta laporan keuangan yang reliabel dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, perusahaan ketika menyeleksi 

calon karyawan tidak hanya melihat dari pengalaman kerja yang dimiliki 

calon karyawan dan perusahaan bisa juga memberikan tes karakteristik 

personal (seperti melihat dari relativisme, Machiavellian dan locus of 

control) saat menyeleksi karyawan, karena dalam penelitian ini, 

pengalaman kerja terbukti tidak berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi dan karakteristik personal mahasiswa dapat 

mempengaruhi persepsi etis mereka.  

3. Untuk peneliti selanjutnya 

a. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor individu dan belum 

memasukkan pengaruh dari faktor lingkungan. Sehingga, peneliti 

selanjutnya dapat memasukkan faktor lingkungan, seperti faktor sosial 

ekonomi, faktor keluarga, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi 

persepsi etis seseorang. 

b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih luas, 

tidak hanya terbatas pada mahasiswa saja, yaitu dengan menggunakan 

sampel manajer perusahaan, akuntan perusahaan maupun akuntan 
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publik, yang telah memiliki pengalaman kerja dan telah secara langsung 

terjun dalam dunia bisnis, sehingga dapat lebih memahami adanya 

praktik manajemen laba. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di Indonesia, dimana 

masyarakat Indonesia merupakan masyarakat koletivis yang menyebabkan 

adanya kesamaan nilai-nilai etika yang dipegang oleh masyarakat 

Indonesia, sehingga menyebabkan tidak adanya pengaruh idealisme 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi atas praktik manajemen laba. 

2. Hanya menggunakan mahasiswa sebagai sampel dengan rentang usia yang 

hampir sama dan memiliki pengalaman kerja yang masih terbatas, sehingga 

menyebabkan tidak adanya pengaruh pengalaman kerja terhadap persepsi 

etis mahasiswa. 
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