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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan   

       Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis auditor dan corporate 

manager. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu, orientasi etis (idealism dan relativism), 

gender, dan tingkat pengetahuan sebagai variabel independen. Penelitian ini telah 

menguji empat hipotesis dengan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat idealisme mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap persepsi etis 

mengenai skandal etis auditor dan corporate manager. 

2. Tingkat relativisme mahasiswa akuntansi tidak berpengaruh terhadap persepsi 

etis mengenai skandal etis auditor dan corporate manager. 

3. Gender berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi mengenai 

skandal etis auditor dan corporate manager. 

4. Tingkat pengetahuan mahasiswa akuntansi berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akutansi mengenai skandal etis auditor dan corporate manager. 

5. Idealisme yang tinggi, yaitu individu yang cenderung menolak secara tegas 

segala tindakan yang bersifat negatif, maka bisa dikaitkan dengan dimensi 

spiritualitas mahasiswa akuntansi. Bersamaan dengan relativisme yang tinggi, 

yaitu sikap penolakan terhadap nilai-nilai moral yang absolute, maka bisa 

dikaitkan dengan dimensi emosional mahasiswa akuntansi. Hal ini 
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mencerminkan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki sifat moral situationis, 

yaitu menolak moral secara universal, tetapi masih merasakan bahwa 

diperlukan tindakan yang bermanfaat bagi semua individu yang terlibat. 

Berdasarkan eksplorasi ungkapan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

mengindikasikan bahwa pendidikan di Universitas Brawijaya sudah mampu 

memasukkan nilai-nilai spiritualitas dan emosional. Namun, masih bisa 

ditingkatkan pada aspek kepedulian sosial lingkungan.  

 6.2 Keterbatasan 

1. Objek penelitian hanya pada mahasiswa akuntansi dan satu universitas, 

sehingga dinilai kurang mewakili mahawiswa auditor secara kseseluruhan. 

2. R-Square variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

mempengaruhi skandal etis auditor sebesar dan skandal etis corporate 

manager sebesar 0.341 (34.1%) dan 0.347 (34.7%). Sehingga sisanya dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain.  

3. Hasil penelitian diperoleh dengan hanya menyebarkan kuesioner kepada 

responden. Instrumen yang digunakan memiliki sifat close questionnaire dan 

open questionnaire, pada open questionnaire menghasilkan ungkapan yang 

heteregon. Sehingga penulis merasa kesulitan dalam mendeskripsikan hasil 

atas eksplorasi ungkapan-ungkapan responden.  
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6.3 Saran 

1. Penelitian dapat digeneralisasikan dengan menambah jumlah sampel pada 

penelitia selanjutnya dan tidak hanya pada mahasiswa akuntansi. Melainkan 

bisa menggunakan objek penelitian pada praktisi auditorsi. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lain yang 

dapat memiliki keterkaitan dengan persepsi etis mahasiswa akuntansi. Serta 

instrument pengukuran variabel sebaiknya dikembangkan sendiri untuk 

menghindari ketidak sesuaian maksud sebenarnya dari pernyataan peneliti. 


