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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti 

pada bab sebelumnya mengenai pengaruh sifat Machiavellian, Locus of Control, 

dan kepribadian HEXACO terhadap Dysfunctional Audit Behavior pada 

Mahasiswa S-1 Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indoensia dan 

Universitas Padjadjaran, dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi mahasiswa akuntansi terkait sifat Machiavellian berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Dysfunctional Audit Behavior, dikarenakan 

seseorang dengan sifat Machiavellian memiliki karakter manipulatif dan 

cenderung melakukan sesuatu demi kepentingan diri pribadi saja. 

Sehingga seseorang sifat Machiavellian  memiliki kecenderungan untuk 

melakukan Dysfunctional Audit Behavior. 

2. Persepsi mahasiswa akuntansi terkait Locus of Control  memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap Dysfunctional Audit Behavior, dimana 

Locus of Control sendiri merupakan kepercayaan seseorang dalam 

mencapai sesuatu. Hal ini menunjukan bahwa Locus of Control memiliki 

peranan bagi sesseorang untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan 

3. Persepsi mahasiswa akuntansi terkait kepribadian HEXACO memilki 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap Dysfunctional Audit 

Behavior, hal ini terjadi dikarenakan didalam kepribadian HEXACO 

terdapat beberapa facet yaitu Honesty-humility yang memiliki kepribadian
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jujur, adil, dan rendah hati, Conscientiousness memiliki kepribadian 

pekerkerja keras dan Openess to experience yang memiliki kepribadian 

terbuka terhadap pengalaman baru, sehingga seseorang yang memiliki 

kepribadian tersebut cenderung untuk tidak melakukan Dysfunctional 

Audit Behavior.  Sifat Machiavellian, Locus of Control, dan 

kepribadian HEXACO berpangruh secara simultan terhadap Dysfunctional 

Audit Behavior berarti ketiga hal tersebut memiliki peranan secara 

simultan dalam melakukan Dysfunctional Audit Behavior. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang sudah 

penulis sampaikan, maka saran untuk penelitian kali ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa mahasiswa 

memiliki sifat Machiavellian dan Locus of Control yang menjadi 

pertimbangan untuk melakukan Dysfunctional Audit Behavior meskipun 

mahasiswa masih memiliki kepribadian yang jujur, adil, dan bekerja keras 

yang dielasjkan didalam kepribadian HEXACO. Maka diharapkan untuk 

IAPI dapat bekerja sama dengan peruguruan tinggi untuk melakukan 

sosialisasi terkait Dysfunctional Audit Behavior. Hal ini dapat menjadi 

tindakan pencegahan agar mahasiswa untuk tidak melakukan perilaku 

Dysfunctional Auidt Behavior dan kelak mahasiswa sebagai generasi 

penerus bangsa dapat menciptakan lingkungan yang bersih dari perilaku 

fraud 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain 

karena penelitian ini hanya mampu menjelaskan pengaruh Dysfunctional 
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Audit Behavior sebesar 32% dan masih ada sebanyak 68% variabel diluar 

penelitian ini untuk diteliti seperti, gender, tingkat religiusitas, dan 

perkembangan moral. Lalu untuk peneliti selanjutnya juga disarankan 

untuk memperluas sampel penelitian menjadi seluruh Perguruan Tinggi 

yang ada di Kota Bandung 


