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BAB V
KESIMPULAN , KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN
5.1.Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis
mengenai pengaruh pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap perilaku etis
mahasiswa PPAK di Kota Bandung, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa,
pemahaman kode etik profesi akuntan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
perilaku etis pada mahasiswa PPAK di Kota Bandung. Artinya Semakin tinggi
pemahaman kode etik profesi akuntan maka semakin baik perilaku etis mahasiswa
PPAK di Kota Bandung. Sebaliknya apabila pemahaman kode etik profesi akuntan
rendah maka buruk pula perilaku etis mahasiswa PPAK di Kota Bandung
5.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur
ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan , yaitu penyataan kuesioner pada variabel
perilaku etis masih bersifat umum tidak mengarah pada perilaku etis menjadi seorang
profesi akuntan

5.3. Saran
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, serta simpulan mengenai penelitian ini,
maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi Lembaga Pendidikan Profesi Akuntan (PPAK)
Dari kesimpulan di atas, bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan,
guna memberikan informasi dan saran dalam membangun dan
menerapkan etika, khusus nya pada mata kuliah etika profesi. Pada
Universitas Widyatama, Universitas Padjajaran , dan Universitas Islam
Bandung agar tetap menjaga dan mempelajari kode etik profesi.
2. Bagi Mahasiswa
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Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Mahasiswa PPAK
di Kota Bandung sudah paham mengenai Kode Etik Profesi Akuntan,
namun sebaiknya perlu ditingkatkanlagi tentang pemahaman pada standar
teknis khususnya pada penerimaan hadiah yang dapat menimbulkan
pengaruh terhadap pertimbangan profesional. Hal ini dapat diantisipasi
dengan para akuntan tidak boleh menerima hadiah dari klien atau
penerima jasa dalam bentuk apapun. Sedangkan pada Perilaku Etis
sebaiknya perlu ditingkatkan lagi khususnya pada tindakan menyuap
sikap etis dalam mengerjakan tugas. Semua tindakan harus berdasarkan
dengan nilai agar tidak menyimpang dari Perilaku Etis.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Agar penelitian dapat dikatakan lebih presentatif, maka penelitian
selanjutnya diharapkan dapat memperbesar jumlah responden dan
memperbesar ruang lingkup penelitian agar penelitian kedepan memiliki
cakupan yang lebih luas dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih
baik, serta peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan indikator yang
mengarah pada profesi akuntan untuk variabel perilaku etis
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