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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh orientasi etis idealisme, 

orientasi etis relativisme, locus of control dan equity sensitivity terhadap perilaku 

etis auditor pada KAP di Pekanbaru. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 

1. Orientasi etis idealisme berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku etis 

auditor. Semakin tinggi tingkat orientasi idealisme, maka akan semakin 

meningkatkan perilaku etis auditor. Semakin rendah tingkat orientasi 

idealisme, maka akan semakin menurunkan perilaku etis auditor. 

2. Orientasi etis relativisme tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis 

auditor. Tinggi atau rendahnya orientasi relativisme tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku etis auditor. 

3. Locus of control tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis auditor. 

Tinggi atau rendahnya locus of control tidak berpengaruh signifikan pada 

perilaku etis auditor. 

4. Equity sensitivity berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku etis auditor. 

Semakin tinggi equity sensitivity, maka akan semakin meningkatkan perilaku 

etis auditor. Semakin rendah equity sensitivity, maka akan semakin 

menurunkan perilaku etis auditor. 
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5. Orientasi etis idealisme, orientasi etis relativisme, locus of control, dan equity 

sensitivity secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku etis 

auditor. 

 

5.2 SARAN 

Penelitian ini telah diusahakan untuk dilaksanakan dengan benar dan 

sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan 

yang dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang 

lebih baik 

1. Penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga data yang dikumpulkan hanya 

menggambarkan pendapat auditor terhadap perilaku etis auditor, peneliti tidak 

bisa mengontrol jawaban auditor yang tidak menunjukkan keadaan yang 

sesungguhnya. Penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menambahkan 

teknik pengumpulan data yang lain seperti wawancara langsung kepada 

responden atau teknik lainnya, sehingga akan diperoleh data yang lebih 

lengkap. 

2. Untuk meminimalisasi bias akibat dari sedikitnya responden dan agar hasil 

penelitian dapat digunakan untuk generalisasi, maka penelitian sebaiknya 

dilakukan dalam cakupan yang lebih luas yakni dengan menambah jumlah 

sampel penelitian dan memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di 

wilayah Pekanbaru tetapi juga di kota-kota lainnya. 

3. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan faktor-faktor penjelas lain yang 

dijadikan sebagai variabel independen, yang dapat menjelaskan perilaku etis 
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auditor dengan lebih baik kedalam model penelitian ini. Penelitian selanjutnya 

juga dapat menambah variabel moderasi yang dapat memperkuat atau 

memperlemah variabel independen terhadap variabel dependen (Perilaku Etis 

Auditor). 


