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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hipotesis pertama diterima, variabel kepribadian psikopat berpengaruh positif 

terhadap perilaku tidak etis mahasiswa akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin dominan kepribadian psikopat dalam diri mahasiswa akuntansi maka  

semakin tinggi juga tingkat penerimaan terhadap perilaku tidak etis dalam 

bekerja. 

2. Hipotesis kedua diterima, terdapat perbedaan kepribadian psikopat antara 

mahasiswa akuntansi laki – laki dan perempuan. Hasil compare mean 

menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi laki – laki memiliki rata – rata 

kepribadian psikopat yang lebih tinggi daripada perempuan. 

3. Hipotesis ketiga ditolak, tidak terdapat perbedaan kepribadian psikopat seiring 

dengan meningkatnya masa studi mahasiswa akuntansi. Hal ini menunjukkan 

pembelajaran dalam program studi akuntansi tidak mempengaruhi kepribadian 

psikopat mahasiswa akuntansi. 

5.2 Saran Penelitian 

Karena adanya keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran 

untuk penelitian selanjutnya dan juga saran sebagai tindak lanjut dari hasil 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian selanjutnya bisa menggunakan The Light Triad Theory dan 

pengaruhnya terhadap penerimaan perilaku tidak etis . 

2. Penelitian selanjutnya bisa memperluas populasi yang ada dalam penelitian 

ini. 

3. Bagi Perusahaan dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengadakan tes 

kepribadian psikopat dalam proses rekruitmen. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Data yang diperoleh dari responden yang disampaikan melalui kuesioner belum 

tentu mencerminkan keadaan sesungguhnya. Karena kuesioner dibagikan secara 

online membuat peneliti tidak bisa mengawasi keseriusan responden saat mengisi 

kuesioner. Maka dari itu, saran untuk peneliti selanjutnya untuk mencari 

responden yang benar-benar serius dalam mengisi kuesioner dan sebisa mungkin 

mengawasi responden saat mengisi kuesioner sehingga responden bisa lebih 

serius mengisi kuesioner. 

2. Sampel yang digunakan hanya dari mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata 

yang masih kurang untuk menggambarkan mahasiswa akuntansi. Penelitian 

berikutnya bisa memperluas sampel sehingga dapat lebih menggambarkan 

mahasiswa akuntansi. 
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