
 

  

BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Hasil dari penelitian yang telah dijabarkan mengenai pengaruh 

sensitivitas etis, love of money, dan status sosial ekonomi terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi dapat ditarik menjadi kesimpulan-kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Sensitivitas etis berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat sensitivitas etis mahasiswa, maka semakin baik tingkat persepsi etis 

yang dimilikinya. 

2. Love of money berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat love of money mahasiswa, maka semakin rendah tingkat persepsi etis 

yang dimilikinya. 

3. Status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat status sosial 

ekonomi mahasiswa, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat persepsi etis yang dimiliki mahasiswa. Tingkatan status sosial 

ekonomi menentukan alat yang digunakan sebagai simbol status sosialnya 

sehingga seseorang dengan status sosial ekonomi yang tinggi memiliki lebih 

banyak hal untuk menunjukkan status sosial ekonominya, yang mana hal-

hal tersebut tidak selalu berkaitan dengan ketamakan. Selain itu, pada 
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statistik deskriptif penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar orang tua 

responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sehingga dapat 

mempengaruhi keterbukaan pola pikir responden. Status sosial ekonomi 

juga memberikan keadaan pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan yang 

lebih baik yang membuat seseorang dapat berperilaku lebih bijak dan etis 

dalam menjalankan profesi dan kehidupannya 

B. Implikasi 

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memperkuat penelitian 

sebelumnya tentang persepsi etis mahasiswa. Secara empiris theory of 

planned behaviour dan teori perkembangan moral mampu menjelaskan 

hubungan sensitivitas etis dan love of money terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi namun belum mampu menjelaskan hubungan status 

sosial ekonomi terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. Penelitian ini 

dapat menjadi referensi untuk penelitian mengenai persepsi etis mahasiswa 

dimasa yang akan datang. 

2. Bagi mahasiswa di berbagai tingkat pendidikan tinggi diharapkan dapat 

memperluas wawasan terkait perilaku etis sebelum memasuki dunia kerja 

atau profesi. Wawasan terkait etika dapat diperoleh dari mata kuliah yang 

berkaitan dengan etika profesi ataupun melalui seminar dan sumber-sumber 

literatur lain baik yang telah disediakan oleh universitas atau diluar fasilitas 

yang diberikan oleh universitas. Bertambahnya wawasan tersebut 

diharapkan dapat meminimalisir tindakan yang bertentangan dengan etika 
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ketika mahasiswa terjun ke dunia kerja dan dapat menjadi sumber 

pengedukasi bagi lingkungannya terkait dengan pemahaman etika profesi. 

3. Bagi tenaga pendidik perguruan tinggi diharapkan untuk lebih 

memperhatikan mengenai etika yang penting untuk ditanamkan sedini 

mungkin, dalam hal ini saat mahasiswa duduk di bangku perkuliahan 

perguruan tinggi. Pendidik diharapkan lebih memantau proses 

perkembangan pendidikan etika serta pendidikan moral mahasiwa 

akuntansi. Dengan hal tersebut diharapkan proses pendidikan di perguruan 

tinggi dapat meningkatkan kepekaan mahasiswa untuk mengidentifikasi 

dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan etika.    

4. Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh pemberi kerja dalam hal 

perekrutan tenaga kerja terutama di bidang akuntansi untuk lebih 

memperhatikan dan mempertimbangkan aspek etika. Dengan adanya 

perhatian khusus terhadap aspek etika diharapkan lulusan akuntansi yang 

terjun ke dunia kerja dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait 

etika dan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran etika 

dimasa yang akan datang.    

C. Keterbatasan Penelitian 

Berikut beberapa keterbatasan dan saran yang dapat peneliti rangkum 

setelah dilaksanakannya penelitian ini: 

1. Pengumpulan data yang bersifat online melalui google form dirasa belum 

optimal dalam penelitian ini. Hal tersebut karena terdapat keterbatasan 

peneliti dalam melakukan pengawasan serta pendampingan kepada 
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responden saat melakukan pengisian kuesioner penelitian sehingga hasil 

yang didapatkan mungkin tidak sesuai karena responden kurang mengerti 

mengenai makna dari kalimat kuesioner. Terlebih item pernyataan dan 

pertanyaan pada penelitian ini relatif panjang dan membutuhkan perhatian 

dan ketelitian yang lebih sehingga kesalahan dalam memahami kuesioner 

dapat memungkinkan hasil yang berbeda. Selain itu, penelitian ini 

menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup pada keseluruhan item 

pertanyaan atau pernyataan sehingga tidak dapat menggali jawaban secara 

terperinci kepada responden terkait kebutuhan informasi penelitian. 

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan kuesioner langsung dan 

menambahkan pertanyaan terbuka atau melakukan wawancara untuk 

menggali informasi lebih dalam. 

2. Penggunaan indikator-indikator pada variabel status sosial ekonomi lebih 

banyak mengukur tingkatan ekonomi mahasiswa, sehingga kurang optimal 

dalam menentukan status sosial ekonomi mahasiswa dan memungkinkan 

hasil yang berbeda dari teori yang ada. Penelitian selanjutnya diharapkan 

menambahkan indikator-indikator lain untuk melengkapi pengukuran 

tersebut atau menggunakan proksi lain untuk menggambarkan status sosial 

ekonomi mahasiswa dengan lebih baik. 

3. Berdasarkan uji koefisien determinasi (R2) pada penelitian ini, dapat 

diketahui bahwa variabel sensitivitas etis, love of money, dan status sosial 

ekonomi hanya dapat menjelaskan dan memberikan informasi tentang 

persepsi etis mahasiswa akuntansi sebesar 27,7 persen dan sisanya sebesar 
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72.3 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel 

lain seperti kecerdasan emosional, tingkat pendidikan, aspek demografi, 

religiusitas, dan lain sebagainya, sehingga dapat menghasilkan gambaran 

yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi etis 

mahasiswa. 

  


