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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dengan menggunakan data primer dengan 

mahasiswa akuntansi sebagai sampelnya dan memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap perilaku etis mahasiswa akuntansi. Faktor-faktor tersebut adalah pengaruh 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, gender, ethical sensitivity, locus of control dan 

pemahaman kode etik profesi akuntan. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Universitas Katolik Soegijapranata dan Universitas Diponegoro. 

Dari hasil penelitian ini, peneliti memperoleh kesimpulan yang hendak disampaikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Semakin tinggi kecerdasan emosional pada mahasiswa akuntansi tidak menjamin akan 

berperilaku etis yang baik. 

2. Semakin tinggi kecerdasan spiritual yang dimiliki mahasiswa akuntansi maka semakin baik 

perilaku etisnya. 

3. Jenis kelamin perempuan pada mahasiswa akuntansi lebih berperilaku etis dibanding 

mahasiswa akuntansi berjenis kelamin laki-laki. 

4. Semakin tinggi ethical sensitivity pada mahasiswa akuntansi tidak menjamin perilaku 

etisnya baik. 

5. Semakin tinggi internal locus of control pada mahasiswa akuntansi maka semakin baik 

perilaku etisnya. 

6. Semakin tinggi pemahaman kode etik profesi akuntan pada mahasiswa akuntansi akan 

menjamin akan berperilaku etis lebih baik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Bagi universitas di Indonesia terutama universitas yang ada di Semarang yang menjadi 

sampel penelitian untuk dapat mempertahankan serta meningkatkan mata kuliah yang 

terkait dengan etika agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai etika 
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yang baik dalam bekerja sebagai profesinya masing masing maupun memiliki etika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Bagi mahasiswa agar selalu melakukan dan lebih memahami apa arti dari etika itu yang 

sebenarnya dari segala bidang. Mahasiswa juga harus mempunyai sikap etis dalam segala 

hal dimanapun dan kapanpun, agar perilaku etis tersebut dapat selalu dipertahankan dan 

menjadi suatu kebiasaan dalam melakukan segala hal, baik di dunia perkuliahan, dunia 

kerja maupun di kehidupan sehari-hari. 

3. Agar penelitian dapat dikatakan representatif, maka diharapkan penelitian selanjutnya 

dapat memperbesar jumlah responden dan memperbesar ruang lingkup penelitian agar 

penelitian kedepan memiliki cakupan yang lebih luas serta memiliki hasil penelitian yang 

lebih baik.  

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran Bagi Peneliti Selanjutnya. 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih ditemukan beberapa keterbatasan sehingga 

dari keterbatasan tersebut kemudian peneliti memberikan usulan bagi penelitian selanjutnya 

sebagai berikut: 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu universitas swasta 

dan satu universitas negeri sehingga menghasilkan sampel yang diperoleh mendekati 

jumlah minimum sampel yang ditentukan, bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu 

menambah jumlah sampel penelitian dengan berbagai macam universitas yang ada di 

Semarang maupun di Indonesia. 

2. Terdapat keterbatasan pada kuesioner locus of control yaitu pada pertanyaan nomor 2, 

dimana pertanyaan tersebut mengandung unsur ambiguitas. Dari keterbatasan penelitian 

tersebut, maka peneliti mengusulkan untuk peneliti selanjutnya perlu di review lebih lanjut 

jika peneliti selanjutnya akan menggunakan kuesioner yang sama. 

3. Pada penelitian ini hanya dapat membuktikan secara teoritis pengaruh kecerdasan spiritual, 

locus of control dan pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis 

mahasiswa akuntansi sesuai setelah dilakukan pengujian, sedangkan pengaruh kecerdasan 

emosiona, gender dan ethical sensitivity setelah dilakukan pengujian menunjukkan 

hipotesis ditolak. Sehingga dari keterbatasan penelitian tersebut, maka peneliti 
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mengusulkan untuk penelitian selanjutnya adalah dapat mencoba menggunakan faktor 

individu sebagai variabel intervening. 

5.4 Implikasi Penelitian 

1. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi mahasiswa akuntan 

untuk menilai diri sendiri menjadi lebih baik lagi karena terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perilaku etis. Serta dijadikan referensi tambahan bagi mahasiswa saat 

menghadapi masalah mengenai etika. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi para mahasiswa maupun calon akuntan 

sebagai bahan pertimbangan untuk membenahi diri dan berperilaku sesuai dengan 

etika.
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