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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektifitas kode etik, 

relativisme dalam filosofi etis, idealisme dalam filosofi etis, besarnya konsekuensi 

dalam intensitas etis dan konsensus sosial dalam inetensitas etis terhadap 

pengambilan keputusan etis. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas kode etik memiliki 

hubungan dan bengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan etis. 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Musbah et 

al. (2016), Kaptein (2011), McKinney et al. (2010), Pflugrath et al. (2007), 

O’Fallon dan Butterfield (2005). bahwa kode etik berhubungan positif dengan 

pengambilan keputusan etis, sehingga hipotesis pertama sudah terpenuhi. 

  Dalam penelitian ini ditemukan bahwa idealisme dalam filosofi etis, 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan etis. Peneliti yang 

konsisten dengan temuan ini adalah Forsyth (1980), Ferrell dan Gresham (1985), 

Hunt dan Vitell (1986), Musbah et al. (2016), Nye (1990), Gowing et al. (2005), 

Abdol-mohammadi dan Baker (2006), Fritzsche dan Oz (2007), Dubinsky et al. 

(2004), Sparks dan Hunt (1998), Yetmar dan Eastman (2000), Craft (2013), 

O'Fallon dan Butterfield (2005), Barnett et al, (1996), Swaidan et al.  (2004), 

Chan dan Leung (2006). Dengan demikian hipotesis kedua sudah terpenuhi. 

  Hasil lain dalam penelitian adalah relativisme dalam filosofi etis 

berpengaruh signifikan negatif terhadap pengambilan keputusan etis. Hasil ini 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vitell et al. (2008), Barnett 

Yanriza Herlika, Analisis Pengaruh Efektivitas Kode Etik Dalam Filosofi Etis dan Intensitas Etis 
Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Akuntan Publik di Batam, 2018 
UIB Repository©2018



54 

 

  Universitas Internasional Batam 

et al. (1996), Swaidan et al.  (2004), Musbah et al. (2016), Davis et al. (2001), 

Nye (1990), Gowing et al. (2005), Abdolmohammadi dan Baker (2006), Fritzsche 

dan Oz (2007) dan Craft (2013). Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh 

Sparks dan Hunt (1998), Yetmar dan Eastman (2000), Ferrell et al. (2011) yang 

berpendapat dimensi relativisme dalam filosofi etis hubungan negatif yang 

signifikan dengan pengambilan keputusan etis, sehingga hipotesis keempat sudah 

terpenuhi. 

  Hasil lain dalam penelitian adalah besarnya konsekuensi dalam intensitas 

etis berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan etis. Hasil ini 

konsisten dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Carlson et al. 

(2002), Barnett dan Valentine (2004), Jones (1991), Singer (1996), Morris dan 

McDonald (1995), Shafer et al. (1999), Singhapakdi et al. (1999), O’Fallon dan 

Butterfield (2005), Craft (2013), Musbah et al. (2016) dan Leitsch (2006), Yang 

dan Wu (2009) dan Barnett (2001). Dengan demikian hipotesis kelima sudah 

perpenuhi. 

 Hasil akhir pada penelitian ini adalah konsensus sosial dalam intensitas 

etis berpengaruh signifikan positif terhadap pengambilan keputusan etis. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jones (1991), Carlson et al. 

(2002), Barnett dan Valentine (2004), Arnold et al. (2017), Musbah (2010), 

Leitsch (2004), Sweeney dan Costello (2009), Nguyen dan Biderman (2008), 

Morris dan McDonald (1995), Shafer et al. (1999), Singhapakdi et al. (1996, 

1999) dan Yang dan Wu (2009), sehingga hipotesis terakhir terpenuhi. 
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5.2 Keterbatasan  

Keterbatasan yang dihadapi selama penelitian antara lain: 

1. Sampel penelitian pada penelitian ini hanya menggunakan sampel 

akuntan publik di Batam. 

2. Penyebaran kuesioner membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

pengumpulan data karena responden juga membutuhkan waktu lama 

dalam pengisian kuesioner. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan sebagian kecil variabel independen 

yang mempengaruhi terhadap variabel dependen sehingga variabel 

independen hanya mampu menjelaskan sebesar 40% dari variabel 

dependen. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil, implikasi, dan keterbatasan penelitian ini, berikut 

beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk peningkatan dan 

pengembangan penelitian masa depan yaitu: 

1. Sampel penelitian di masa depan dapat diperluas dengan menambahkan 

responden dan menyebarkan kuesioner tidak hanya di wilayah Batam 

tetapi juga ke setiap KAP yang ada di setiap kota di Indonesia, untuk 

menguji konsistensi temuan penelitian ini. 

2. Peneliti perlu perlu merancang kuesioner yang diperlukan berdasarkan 

pada sketsa (kasus pendek) yang dirancang sedemikian rupa sehingga 

sesuai dengan bidang keahlian responden, yang memungkinkan responden 

untuk mengisi kuesioner berdasarkan cerita yang disajikan kasus. 
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Diharapkan dengan cara ini tidak mungkin ada yang bisa mengisi 

kuesioner bagaimana jika kasusnya bukan bidangnya, dan juga tidak 

kompeten untuk mengisinya. 

3. Penyebaran kuesioner sebaiknya dilakukan pada masa-masa akuntan 

publik tidak sedang terlalu sibuk agar  bisa mendapatkan sampel yang 

terkumpul lebih banyak. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan topik yang akan 

diteliti dengan mengembangkan faktor-faktor penentu lain terhadap 

pengambilan keputusan etis akuntan publik atau menambahkan variabel 

lainnya seperti faktor dimensi intensitas etis lainnya seperti dampak yang 

mungkin terjadi, kedekatan waktu, kemiripan serta luasnya dampak yang 

diakibatkan (Craft, 2013). Atau faktor organisasi seperti kode etik, iklim 

etika dan ukuran organisasi Musbah et al. (2016) dan faktor evaluasi etis 

dan niat untuk bertindak Arnold et al. (2017). 
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