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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab 4, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa ada pengaruh  

antara Gender dengan Penilaian Etika. 

2. Hasil penelitian pada hipotesis kedua menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan antara mahasiswa dengan disiplin akademis akuntansi, 

manajemen dan pajak dalam penilaian etika bisnis. 

 

5.2. Saran-saran 

Adapun saran-saran yang dapat diajukan di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan perlu memperhatikan faktor gender dalam mempertimbangkan 

etika bisnis yang dinilai oleh gender tersebut. Kaum wanita cenderung 

memiliki etika bisnis yang lebih baik dibandingkan kaum pria yang 

menunjukkan bahwa perusahaan yang mengutamakan etika bisnis dapat 

memilih karyawan wanita dibandingkan karyawan pria. Oleh karena itu, 

perusahaan yang mengutamakan etika dalam pekerjaannya, seperti 

akuntan dan audit internal lebih memprioritaskan dalam menggunakan 

karyawan wanita dalam mengisi posisi-posisi strategis. Hasil ini 
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memberikan informasi pada kaum pria untuk memperhatikan etikanya 

dalam melakukan aktivitas bisnis dan diharapkan mengutamakan etika 

moral, sehingga moral hazard (kejahatan moral) dapat diminimalisasi 

dengan maksimal.  

2. Penilaian mahasiswa dari beberapa disiplin akademis baik akuntansi, 

manajemen maupun pajak menunjukkan bahwa persepsi mereka 

cenderung sama dalam hal berperilaku disiplin. Hasil ini menunjukkan 

bahwa perusahaan dapat memilih karyawan dari berbagai latar belakang 

jurusan dalam proses seleksi yang dilakukannya.  

3. Hasil penelitian memberikan masukan pada pihak fakultas ekonomi bahwa 

mahasiswa dari jurusan akuntansi dan non akuntansi memiliki persepsi 

yang sama dalam menanggapi etika bisnis yang mengindikasikan bahwa 

penyampaian materi etika bisnis kepada para mahasiswa dari jurusan 

akuntansi dan non akuntansi cenderung sama, maka Bagi jurusan 

Akuntansi harus lebih meningkatkan materi- materi studi kasus yang nyata 

tentang Etika Bisnis dan juga penambahan jam dalam perkuliahan  yang 

sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang Etika Bisnis.  

4. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap penilaian etika, sehingga diharapkan dilakukan 

penelitian berikutnya yang menganalisis pengaruh faktor-faktor lain yang 

berpengaruh terhadap penilaian etika, misalnya  : profesionalisme kerja, 

pengembangan dan pelatihan kerja, moral dan sosiologi profesi serta 

faktor lainnya.  
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5. Hasil penelitian membuktikan bahwa wanita lebih baik dalam hal etika 

dibandingkan dengan pria. Hasil ini diharapkan kaum pria harus 

mempelajari dan menerapkan bagaimana kaum wanita beretika yang 

contohnya seperti : menggunakan perasaan, tidak egois dalam mengambil 

dan memutuskan suatu persoalan, diharapkan etika kaum pria dapat lebih 

baik dan hampir menyamai atau hampir sama dengan etika yang dimiliki 

oleh kaum wanita. 
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