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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
 

Hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis pengaruh jenis kelamin, 

prestasi akademik dan locus of control terhadap persepsi etis akuntan masa depan 

dengan love of money sebagai variabel intervening yaitu: 

1. Hasil pengujian variabel perbedaan jenis kelamin terhadap persepsi etis 

akuntan masa depan akuntan masa depan dengan love of money sebagai 

variable intervening diperoleh Nilai T-statistik 0.673  < T-tabel (1,96) dan P-

value 0.501 > 0.05. Maka dengan demikian model pengaruh tidak langsung 

dari variabel jenis kelamin terhadap persepsi etis melalui love of money tidak 

berpengaruh dan tidak signifikan. Hipotesis 1 ditolak. 

2. Hasil pengujian prestasi akademik terhadap persepsi etis akuntan masa depan 

dengan love of money sebagai variabel intervening diperoleh nilai T-statistik 

0.412 < T-tabel (1,96) dan P-value 0.681 > 0.05. Sehingga pengaruh tidak 

langsung  dari variabel prestasi akademik  terhadap persepsi etis akuntan masa 

depan melalui love of money  tidak berpengaruh dan tidak signifikan, sehingga 

hipotesis 2 ditolak. 

3. Hasil pengujian locus of control terhadap variabel persepsi etis akuntan masa 

depan dengan love of money sebagai variable intervening diperoleh nilai T-

statistik 5.751 > T-tabel (1,96) dan P-value 0.000 < 0.05. Dengan demikian 

model pengaruh tidak langsung dari variabel locus of money berpengaruh 

secara signifikan, sehingga hipotesis 3 diterima. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Peneliti tidak bisa terjun ke lapangan untuk mencari responden karena kondisi 

yang tidak memungkinkan, pengisian kuesioner tidak adanya pendampingan 

saat pengisian. Kuisioner yang disampaikan kepada responden melalui 

googleform dan Whatsapp. Sehingga faktor perancu lain yang menyertai tidak 

dapat dijelaskan langsung oleh peneliti, misalnya ketidakjelasan 

pernyataanyang membuat responden dalam  menjawaban tidak secara 

maksimal sesuai konteks penelitian. 

2. Penelitian saat ini masih terbatas pada jenis kelamin, tingkat pendidikan dan 

locus of control pada sikap etis akuntan masa depan dengan love of money 

sebagai variable intervening. Sehingga penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan variable-variabel lain yang mempengaruhi persepsi etis 

akuntan masa depan. 

3. Responden dari penelitian ini hanya melibatkan anggota IAI muda Surabaya, 

bisa diperluas anggota IAI ke lingkup nasional. 

5.3 Saran  

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Dibutuhkan penanaman pola pikir etis individu melalui cara 

pengembangan karakter melalui pembelajaran formal maupun informal 

yang mengedepankan aspek etis profesi akuntan profesional.  

2.  Diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambahkan variable-variabel 

lain dan menggunakan metode kualitatif untuk melengkapi informasi 

yang mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.  
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3. Memperluas sampel penelitian dengan menggunakan responden skala 

yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


