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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, penulis menguji faktor yang dapat mempengaruhi 

ethical judgement. Faktor yang diuji berupa external accounting service, age, 

gender dan education seorang akuntan. Dari hasil penelitian penulis, penulis 

menemukan bahwa external accounting service tidak mempengaruhi ethical 

judgement seorang akuntan. Hal ini tidak sependapat dengan Odar et al., (2017). 

Hasil ini membuka pintu baru bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut 

mengenai external accounting service dan ethical judgement. Hal ini dapat 

disebabkan oleh kriteria yang dibutuhkan ketika perekrutan tenaga kerja. Individu 

yang menyediakan jasa external accounting service tidak diharuskan untuk 

memenuhi kriteria tertentu. Oleh karena itu, tidak semua individu yang melamar 

dalam perekrutan tenaga kerja memahami dan mengerti ethical judgement.   

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa gender dan age dapat 

mempengaruhi ethical judgement. Namun hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

gender dan age tidak mempunyai pengaruh terhadap ethical judgement. Hal ini 

didukung oleh Costa et al., (2016); Nikoomaram et al., (2013); Odar et al., (2017). 

Age dinyatakan tidak berpengaruh terhadap ethical judgement karena permintaan 

ketika perekrutan tenaga kerja di Batam. Terkadang age hanya perlu melewati 

minimum age yaitu 18 tahun untuk siap kerja sudah cukup memenuhi kriteria 

perekrutan. Ini artinya individu tersebut belum mempunyai pengalaman 

menangani masalah berkaitan dengan ethical judgement. Gender dinyatakan tidak 

berpengaruh terhadap ethical judgement karena siswa diilhami dan ditanamkan 

dengan pengetahuan dan prinsip etika yang sama, apapun gender nya. Selain itu, 

siswa berasal dari fakultas yang sama dan diajarkan dengan banyak kursus serupa. 

Oleh karena itu, perbedaan dalam ethical judgement antara gender tidak signifikan 

(Ismail & Redza, 2013).   

Education dalam hasil penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruh 

terhadap ethical judgement. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda 

dengan Marques & Azevedo-Pereira (2009); Nikoomaram et al., (2013); Odar et 

al., (2017). Oleh karena itu, hasil penelitian kami menentang kesimpulan yang 
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dipertahankan oleh Marques & Azevedo-Pereira, (2009); Nikoomaram et al., 

(2013); Odar et al., (2017). Hal ini disebabkan oleh permintaan ketika perekrutan 

tenaga kerja di Batam. Perusahaan di Batam banyak yang tidak konsisten 

mengenai latar belakang tenaga kerja yang melamar. Tidak semua perusahaan 

mementingkan education pelamar. Education yang dimasukkan kedalam kriteria 

perekrutan juga tidak selalu harus lulusan tertentu. Berarti tidak semua pelamar 

pernah kursus mengenai pelajaran ethics sehingga mereka tidak mengerti dan 

memahami ethical judgement. 

Dengan demikian, penulis menarik kesimpulan dimana manajemen 

sebuah perusahaan tidak harus memperhatikan external accounting service, age, 

gender dan education dalam merekrut tenaga kerja karena hal tersebut tidak 

mempengaruhi ethical judgement akuntan tersebut dalam penyelesaian masalah. 

 

5.2 Keterbatasan 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini hanya dalam bentuk 

kuesioner sehingga memungkinkan adanya unsur yang kurang objektif. 

Keterbatasan dalam menggunakan kuesioner adalah jawaban yang terdapat dalam 

penerimaan jawaban kuesioner tidak dapat menunjukkan keadaan sesungguhnya. 

Penelitian ini hanya menggunakan 107 data kuesioner. Hal-hal tersebut 

memungkinkan hasil uji dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

5.3 Rekomendasi 

Penulis mengajukan beberapa rekomendasi berdasarkan kesimpulan 

penelitian yaitu: 

 Mempertimbangkan untuk menambah variabel berupa pengalaman kerja 

dalam pengujian pengaruh antar ethical judgement. Menurut 

Nikoomaram et al., (2013), waktu yang dihabiskan dalam suatu 

pekerjaan dapat memperkuat hasil sosialisasi. Hasil sosialisasi tersebut 

dapat meningkatkan standar etika sehingga dengan pengalaman kerja 

yang lebih banyak dapat menghasilkan ethical judgement yang lebih 

ketat. 
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 Memperluas populasi dan sampel yang berbeda sehingga faktor yang 

mempengaruhi ethical judgement dapat teridentifikasi lebih luas. 
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