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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari pengembangan hipotesis dari data – data yang didapatkan 

dari hasil penelitian eksperimen ini, maka peneliti mengembangkan literatur 

akuntansi manajemen tentang faktor yang mampu berpengaruh terhadap 

kejujuran dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penelitian membuktikan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara 

tingkat kejujuran pada kondisi asimetri informasi tinggi dan asimetri 

informasi rendah. 

2. Tidak ada perbedaan kejujuran antara intensitas emosi yang dilakukan 

sebelum dan sesudah adanya treatment. Sehingga dapat disimpulkan 

intensitas emosi tinggi yang muncul merupakan bawaan yang dimiliki oleh 

seseorang bukan muncul berdasarkan kondisi yang sedang terjadi. 

3. Individu dengan intensitas emosi yang tinggi dalam kondisi lingkungan 

asimetri informasi tinggi akan semakin tidak jujur karena cenderung akan 

memanfaatkan kondisi asimetri informasi tersebut. 

4. Tingkat kejujuran individu yang mempunyai intensitas emosi negatif tidak 

berbeda signifikan dengan tingkat kejujuran individu dengan intensitas 

emosi positif. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan berkaitan 

dengan asimetri informasi terhadap kejujuran berdasarkan intensitas emosi 

antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan hendaknya berhati – hati agar tidak menciptakan kondisi 

asimetri informasi yang dapat menyebabkan individu menjadi semakin 

tidak jujur 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya mengembangkan penelitian dengan 

menambah variabel yang merupakan faktor internal yang dapat mungkin 

mempengaruhi kejujuran seperti Self Esteem, kepatuhan pada norma, 

ketaatan beragama, dan lain sebagainya. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada waktu terjadinya wabah COVID – 19 

sehingga menyebabkan peneliti tidak dapat terjun ke lapangan secara 

langsung sehingga penelitian ini dilakukan secara Online. Peneliti 

selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian tatap muka 

pada partisipan karena kemungkinan hasil penelitiannya dapat berbeda.  

2. Penelitian ini membandingkan intensitas emosi sesudah dan sebelum 

treatment. Treatment yang diberikan adalah asimetri informasi tinggi 

dan rendah, akan ada kemungkinan jika diberi treatment lain hasilnya 

akan berbeda. 
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3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode eksperimen 

within subject  agar reaksinya terhadap asimetri informasi dapat 

dievaluasi pada kondisi tinggi dan rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


