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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengendalian 

diri terhadap tingkat kekhawatiran persepsian akuntan ketika menggunakan 

jejaring sosial facebook dengan tingkat resiko persepsian sebagai variabel 

intervening pada akuntan di Kota Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah 

akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Direktori Kantor 

Akuntan Publik dan akuntan yang bekerja pada Perguruan Tinggi di Kota 

Surakarta. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode 

convenience sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 66 

akuntan. Dalam penelitian ini untuk menganalisis data dilakukan menggunakan 

analisis regresi dengan variabel intervening. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat pengendalian diri 

berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian akuntan ketika 

menggunakan jejaring sosial facebook. Hal ini ditunjukkan dari nilai thitung             

(-2,396) lebih kecil daripada ttabel (1,994) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,019 <  = 0,05. Oleh karena itu, H1 terdukung secara statistik. (2) tingkat 

pengendalian diri berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian akuntan 

ketika menggunakan jejaring sosial facebook melalui tingkat resiko persepsian 

sebagai variabel intervening. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengaruh total (0,030) 

lebih besar dari pengaruh langsung (-0,287). Oleh karena itu H2 terdukung secara 

statistik.  

 

kata kunci: tingkat pengendalian diri, tingkat resiko persepsian, tingkat 

kekhawatiran persepsian, jejaring sosial 
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PENDAHULUAN 

Jejaring sosial merupakan media yang sangat banyak diminati dan 

digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia serta merupakan teknologi yang 

menarik banyak kalangan. Ada berbagai macam jejaring sosial yang disediakan 

untuk menjalin  komunikasi interpersonal seperti Facebook, Path, MySpace, 

Friendster, Twitter, Blogs. Akan tetapi saat ini jejaring sosial di Indonesia yang 

sangat populer adalah facebook. Jejaring sosial memang mempunyai manfaat 

positif bagi setiap orang, yaitu dapat mengenal infomasi terbaru, mempermudah 

berinteraksi dengan orang banyak, serta meningkatkan kualitias diri dalam segi 

teknologi komunikasi dan informasi (Lestari, 2012). Dengan manfaat yang 

dihasilkan, maka semakin banyak orang yang membuat akun facebook baru tak 

terkecuali para akuntan. Namun, tidak sedikit dampak negatif yang ditimbulkan 

dari facebook dikarenakan akses informasi yang mudah dan juga terlalu 

berlebihan dalam mempergunakannya atau dalam pengertian yang salah. 

Hamzani (2013) menyatakan beberapa penggunaan facebook yang kurang 

tepat, diantaranya pencemaran nama baik, pembocoran informasi baik yang 

sengaja maupun tidak dan terganggunya produktivitas seseorang. Hal ini dapat 

dilakukan oleh semua pengguna jejaring sosial termasuk akuntan. Menurut 

penelitian Foulger, dkk. (2009), anggapan tradisional mengenai privasi belum 

didefinisikan dengan jelas dalam dunia maya, sehingga menimbulkan isu-isu 

terkait etika. Hal tersebut dapat kita buktikan dari timbulnya kasus-kasus yang 

disebabkan karena mempublikasikan informasi mengenai aktivitas dan apa yang 

sedang pengguna facebook fikirkan saat itu, tak sedikit kasus yang berawal dari 

tindakan mem-posting foto maupun update status. 

Apabila seseorang yang berprofesi sebagai akuntan tidak memiliki sikap 

pengendalian diri ketika menggunakan situs jejaring sosial, maka bukan hal yang 

tidak mungkin jika ia tidak mampu mengendalikan diri dalam menggunakan situs 

jejaring sosial disaat ia sedang bekerja. Penting bagi para akuntan untuk lebih 

membatasi pengungkapan informasi mereka ketika menggunakan facebook dan 

lebih memahami apa yang pantas dipublikasikan terkait dengan etika 

mempublikasi suatu informasi (Sibarani, 2010). Disamping itu, perubahan 

teknologi yang cepat mengandung arti bahwa pilihan yang dihadapi setiap orang 

khususnya akuntan juga berubah dengan cepat. Kondisi ini berbanding lurus 

dengan keseimbangan antara risiko dan hasil serta kekhawatiran kemungkinan 

terjadinya tindakan yang tidak benar. Perlindungan atas hak privasi individu telah 

menjadi permasalahan etika yang serius dewasa ini. Penting bagi akuntan untuk 

melakukan analisis mengenai dampak etika dan sosial dari perkembangan jejaring 

sosial. Mungkin tidak ada jawaban yang selalu tepat untuk bagaimana seharusnya 

perilaku, tetapi paling tidak ada perhatian dan akuntan mengetahui mengenai 

risiko-risiko moral dari facebook. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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pengaruh tingkat pengendalian diri terhadap tingkat kekhawatiran persepsian 

akuntan ketika menggunakan jejaring sosial facebook dengan tingkat resiko 

persepsian sebagai variabel intervening pada akuntan di Kota Surakarta.  

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pengaruh Tingkat Pengendalian Diri terhadap Tingkat Kekhawatiran 

Persepsian 

Hirschi (2004 dalam Higgins, dkk., 2008) menemukan bahwa 

pengendalian diri mempengaruhi kekhawatiran (fear) setiap individu. Sibarani 

(2010) mengatakan bahwa kehadiran pengendalian diri akan mempengaruhi 

kekhawatiran seseorang dalam menggunakan facebook. Apabila individu 

memiliki pengendalian diri yang baik maka individu tersebut tidak akan merasa 

khawatir. Hal ini menekankan bahwa tingkat kekhawatiran persepsian timbul jika 

tingkat pengendalian diri rendah. Oleh karena itu diperlukan sikap pengendalian 

diri agar dapat berpikir secara jangka panjang ketika mengungkapkan informasi. 

Demikian juga halnya terhadap profesi akuntan yang memiliki peran penting 

untuk menjaga informasi klien maupun menciptakan calon akuntan yang handal. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Tingkat pengendalian diri akuntan berpengaruh terhadap tingkat 

kekhawatiran persepsian ketika menggunakan situs jejaring sosial 

facebook.  

Pengaruh Tingkat Pengendalian Diri terhadap Tingkat Kekhawatiran 

Persepsian Melalui Tingkat Resiko Persepsian 

Ferraro (1995 dalam Sibarani, 2010) menemukan bahwa seseorang yang 

memiliki tingkat pengendalian diri yang rendah akan cenderung untuk kesulitan 

dalam menilai konsekuensi apa yang akan diterima dengan mengungkapkan suatu 

informasi dalam jejaring sosial berbasis online. Konsekuensi tersebut dinyatakan 

sebagai resiko persepsian, sehingga pengendalian diri tidak semata-mata 

berpengaruh langsung dengan tingkat kekhawatiran persepsian namun dimediasi 

oleh persepsian lain yaitu tingkat resiko persepsian.  

Higgins, dkk. (2008) menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat 

pengendalian diri dan tingkat kekhawatiran terhadap penggunaan jejaring sosial 

dimediasi persepsi resiko. Persepsi resiko memiliki hubungan dengan tingkat 

kekhawatiran (fear) ketika menggunakan situs jejaring sosial, karena semakin 

tinggi tingkat persepsi resiko (preceived risk) individu, maka akan semakin 

khawatir individu tersebut ketika menggunakan situs jejaring sosial. Tingkat 

konsistensi dari asumsi ini telah diuji sebelumnya oleh Ferraro (1995 dalam 

Higgins, dkk., 2008). Dengan demikian, tingkat pengendalian diri (self-control) 

berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran (fear) dan dimediasi oleh persepsi 
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resiko (preceive risk). Berdasarkan uraian diatas maka dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Tingkat pengendalian diri akuntan berpengaruh terhadap tingkat 

kekhawatiran persepsian ketika menggunakan situs jejaring sosial 

facebook melalui tingkat resiko persepsian sebagai variabel intervening. 

 

METODE PENELITIAN 

Pemilihan sampel dan pengumpulan data 

Populasi dalam penelitian ini adalah akuntan yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik yang terdaftar di Direktori Kantor Akuntan Publik dan akuntan 

yang bekerja pada Perguruan Tinggi di Kota Surakarta. Penelitian ini 

menggunakan sampel sebanyak 66 akuntan. Pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan metode convenience sampling. Penelitian ini mengambil sampel 

akuntan publik yang berlatar belakang pendidikan minimum profesi akuntansi 

atau S1 pada KAP dan akuntan pendidik pada Universitas di Kota Surakarta, yang 

aktif menggunakan jejaring sosial facebook minimal 6 bulan terakhir serta 

bersedia mengisi kuestioner. 

Definisi operasional dan pengukuran variabel 

Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini meliputi antara lain tingkat 

kekhawatiran persepsian sebagai variabel dependen, tingkat pengendalian diri 

sebagai variabel independen dan tingkat resiko persepsian sebagai variabel 

intervening. 

Tingkat Kekhawatiran Persepsian (Variabel Dependen) 

Kekhawatiran persepsian dapat timbul dikarenakan individu merasa bahwa 

mereka memiliki pengendalian diri yang rendah (Sibarani, 2010). Ferraro (1995 

dalam Higgins, dkk., 2008) menjelaskan kekhawatiran persepsian adalah reaksi 

emosional tentang ketakutan terhadap kejahatan.  

Tingkat kekhawatiran persepsian merupakan variabel dependen yang 

diukur menggunakan instrumen yang diadopsi dari penelitian Sibarani (2010) 

yang terdiri dari 12 item pernyataan dengan pengukuran skala likert lima poin 

yaitu : (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) biasa saja; (4) setuju; (5) sangat 

setuju. Pernyataan berhubungan dengan kekhawatiran yang muncul ketika 

menggunakan jejaring sosial facebook. Semakin tinggi skor maka semakin tinggi 

tingkat kekhawatiran individu yang menunjukkan bahwa tingginya kekhawatiran 

individu ketika menggunakan jejaring sosial atas konsekuensi yang diterima. 

Tingkat Pengendalian Diri (Variabel Independen) 

Menurut teori umum Gottfredson dan Hirschi (1990 dalam Beaver, dkk., 

2008) teori pengendalian diri merupakan kemampuan individu dalam 

mengendalikan dirinya dari tindakan yang impulsif dan mengikuti emosi sesaat. 
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Seseorang yang memiliki pengendalian diri yang rendah sering mengalami 

kesulitan menentukan konseksuensi atas tindakan mereka.  

Tingkat Pengendalian Diri merupakan variabel independen yang diukur 

menggunakan instrumen yang diadopsi dari penelitian Gottfredson dan Hirschi 

(1990) yang dikembangkan oleh Beaver, dkk. (2008) dan terdiri dari 2 item 

pernyataan dengan pengukuran skala likert lima point yaitu : (1) sangat tidak 

setuju; (2) tidak setuju; (3) biasa saja; (4) setuju; (5) sangat setuju. 

Tingkat Resiko Persepsian (Variabel Intervening) 

Menurut Baver (dalam Yosephine, 2009) seperti dikutip Sibarani (2010) 

resiko persepsian adalah situasi dengan pengambil keputusan mempunyai 

pengetahuan tentang konsekuensi alternatif dan kemungkinan kejadian.  

Untuk mengukur variabel tingkat persepsi resiko digunakan 12 item 

pernyataan tentang resiko yang akan timbul apabila individu menggunakan 

facebook. Pernyataan diadopsi dari penelitian Sibarani (2010) dengan pengukuran 

skala likert lima poin yaitu : (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) biasa saja; 

(4) setuju; (5) sangat setuju. Semakin tinggi skor maka semakin tinggi tingkat 

persepsi resiko individu yang berarti individu tersebut memiliki pandangan bahwa 

penggunaan jejaring sosial memiliki resiko-resiko yang tak diinginkan. 

Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari 

instrumen yang digunakan. Uji validitas menggunakan metode product moment 

pearson dengan memperhatikan nilai signifikansi dari setiap item pernyataan. Uji 

reliabilitas menggunakan teknik cronbach alpha, suatu variabel maupun konstruk 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai croanbach’s alpha > 0,70 (Imam 

Ghozali, 2011:48). 

Metode Analisis Data  

Hipotesis 1 akan diuji dengan analisis regresi sedangkan Hipotesis 2 akan 

diuji dengan analisis jalur (path analysis). Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, 

akan dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan  tidak  terdapat penyimpangan 

pada model regresi, yaitu uji   normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji 

multikolineritas. Uji normalitas dilakukan dengan uji one sample Kolmogorov- 

Smirnov test, dengan memperhatikan probabilitas signifikansi dari residual data. 

Uji heteroskedastisitas dengan uji Gletjser, berdasarkan probabilitas signifikansi  

atas  nilai  absolut dari residual data. Untuk uji multikolinearitas menggunakan 

nilai cut off dari tolerance value  < 0,10 atau sama dengan nilai Varience Inflation 

Factor (VIF) diatas 10 (Ghozali, 2011).  

Hipotesis 1 diuji dengan analisis regresi, untuk mengetahui hubungan 

langsung antara tingkat pengendalian diri dengan tingkat kekhawatiran persepsian. 

Model persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :  

TKP  =  b1 TPD + e     (1) 
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Hipotesis 2 diuji dengan analisis jalur (path analysis). Analisis jalur (path 

analysis) adalah pengembangan dari analisis regresi untuk menaksir hubungan 

kausalitas antar variabel (model causal) yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori. Persamaan regresi dengan path analysis dilakukan melalui 

persamaan berikut ini: 

TRP  =  b1 TPD + e     (2a) 

TKP  =  b1 TPD + b2 TRP + e    (2b) 

Untuk membuktikan hipotesis yang melibatkan variabel pemediasi (intervening) 

dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien standardized beta. Nilai koefisien 

standardized beta dari pengaruh langsung tingkat pengendalian diri dengan 

tingkat kekhawatiran persepsian, akan dibandingkan dengan nilai koefisien 

standardized beta beta pengaruh tidak langsung tingkat pengendalian diri dengan 

tingkat kekhawatiran persepsian melalui tingkat resiko persepsian sebagai variabel 

pemediasi, dengan regresi pada persamaan 2a dan 2b. Total pengaruh akan 

menentukan suatu variabel berposisi sebagai variabel pemediasi (intervening), 

yaitu apabila nilai total pengaruh lebih besar dari nilai koefisien hubungan 

langsung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengumpulan Data 

Berdasarkan dari 4 kantor akuntan publik di Kota Surakarta hanya 3 kantor 

akuntan publik yang bersedia dijadikan obyek penelitian dan dari 8 perguruan 

tinggi hanya 5 perguruan tinggi yang bersedia dijadikan obyek penelitian.  

Sesuai dengan kesediaan pimpinan kantor akuntan publik dan perguruan 

tinggi tersebut, diperoleh 66 responden. Keseluruhan kuestioner yang diisi oleh 

responden lengkap dan dapat dilakukan pengolahan selanjutnya. 

Hasil  Uji Kualitas Data 

Hasil uji validitas untuk setiap item pernyataan dari ketiga variabel yang  

digunakan dalam  penelitian  ini dapat dilihat pada Tabel 1. Dari hasil uji validitas 

diketahui bahwa semua item pernyataan dari ketiga variabel dalam penelitian ini 

valid dengan rentang nilai korelasi antara 0,286 – 0,895 dan nilai probabilitas 

lebih kecil dari 5%.  

Tabel 1. Hasil Uji Validitas  

Variabel 
Jumlah Item 

Pernyataan 
Rentang rxy Keterangan 

Tingkat Pengendalian Diri 2 0,875 – 0,895 Seluruh Item Valid 

Tingkat Resiko Persepsian 12 0,382 – 0,779 Seluruh Item Valid 

Tingkat Kekhawatiran Persepsian 12 0,286 – 0,847 Seluruh Item Valid 

Sumber : data primer diolah, 2014 
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Hasil uji reliabilitas untuk ketiga variabel dalam penelitian ini terlihat pada 

Tabel 2 dan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut reliabel dengan nilai 

cronbach’s alpha > 0,70.  
 

Tabel 2.  Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Tingkat Pengendalian Diri 0,721 Reliabel 

Tingkat Resiko Persepsian 0,869 Reliabel 

Tingkat Kekhawatiran Persepsian 0,901 Reliabel 

Sumber : data primer diolah, 2014 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Hasil uji normalitas pada Tabel 3, menunjukkan bahwa seluruh residual 

dari ketiga persamaan regresi memiliki nilai probabilitas yang lebih besar dari 5%, 

sehingga seluruh data dalam penilitian ini terdistribusi normal.  
 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

Persamaan Kolmogorov–Smirnov Z p-value Keterangan 

Persamaan 1  0,567 0,905 Data terdistribusi normal 

Persamaan 2a 0,889 0,408 Data terdistribusi normal 

Persamaan 2b 1,835 0,488 Data terdistribusi normal 

 Sumber : data primer diolah, 2014    

 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4. Hasil regresi dengan 

menggunakan nilai absolut dari residual data, menunjukkan bahwa seluruh 

variabel penelitian pada ketiga persamaan regresi dalam penelitian ini bebas dari 

masalah heteroskedastisitas karena memiliki nilai probabilitas yang lebih besar 

dari 5%.  

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan p-value Keterangan 

Persamaan 1  

Tingkat pengendalian diri 0,460 Tidak Terjadi  Heteroskedastisitas 

Persamaan 2a 

Tingkat pengendalian diri 0,600 Tidak Terjadi  Heteroskedastisitas 

Persamaan 2b 

Tingkat pengendalian diri 0,719 Tidak Terjadi  Heteroskedastisitas 

Tingkat resiko persepsian 0,211 Tidak Terjadi  Heteroskedastisitas 

Sumber : data primer diolah, 2014    

 

 Hasil uji multikolinearitas terlihat pada Tabel 5 dan hanya dilakukan pada 

persamaan 2b. Nilai tolerance > 0,1 dan VIF dibawah 10, menunjukkan bahwa 

tidak terjadi masalah multikolinearitas pada persamaan regresi.  
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Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance  VIF Keterangan 

Tingkat Pengendalian Diri 0,758 1,320 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Tingkat Resiko Persepsian 0,758 1,320 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber : data primer diolah, 2014 

Hasil Uji Hipotesis 

  Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini: 

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis 

Persamaan Unstandardized 

Coefficients Beta 

Standardized 

Coefficients Beta 

t value p value 

Persamaan 1       

Constant 55,488    

TPD  -1,688 -0,287 -2,396 0,019 

F   5,743 0,019 

Adjusted R Square   0,068  

Persamaan 2a     

TPD (b1)  0,492 4,522 0,000 

F   20,452 0,000 

Adjusted R Square   0,230  

Persamaan 2b     

TPD (b1)  -0,604 -5,380 0,000 

TRP (b2)  0,645 5,741 0,000 

F   20,784 0,000 

Adjusted R Square   0,378  

Sumber : data primer diolah, 2014 

Hasil uji hipotesis 1 (H1) dapat dilihat dari nilai signifikansi TPD pada  

persamaan  1  yang  menunjukkan  p-value = 0,019 lebih kecil dari 5%. Hal ini 

berarti H1 terdukung secara statistik, artinya tingkat pengendalian diri 

berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian dalam menggunakan situs 

jejaring sosial facebook. Dari koefisien regresi juga dapat dilihat bahwa ternyata 

tingkat pengendalian diri dapat menurunkan tingkat kekhawatiran persepsian. 

Hasil ini konsisten dengan temuan Higgins, dkk. (2008), Christofides (2009), Sibarani 

(2010) serta Hamzani (2013). Penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran pengendalian 

diri akan mempengaruhi kekhawatiran seseorang dalam menggunakan jejaring sosial 

facebook. Demikian dengan profesi akuntan harus mempunyai sikap pengendalian diri 

agar dapat berpikir secara jangka panjang ketika mengungkapkan informasi, karena 

akuntan memiliki peran yang penting untuk menjaga informasi klien bagi akuntan publik, 

maupun untuk menciptakan calon akuntan yang handal bagi akuntan pendidik. 

Hasil analisis jalur (path analysis) untuk menguji hipotesis 2 dapat 

digambarkan berikut ini:  
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Gambar 2. Hasil Analisis Jalur 

 Perhitungan total pengaruh yang dihasilkan melalui analisis jalur dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Perhitungan Pengaruh Dengan Pemoderasi 

 Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh 

dengan 

Variabel 

Pemoderasi 

Pengaruh 

Total 

TPD  TKP 

TPD  TRP  TKP 

 

 

-0,287 

0,492 

      0,645 x 

 

 

 

 

d = 0,317 

 

0,287 

 

0,604 

 

 Nilai d menunjukkan pengaruh tingkat pengendalian diri terhadap tingkat 

kekhawatiran persepsian dengan variabel pemoderasi. Nilai ini diperoleh dari 

perkalian antara nilai standardized coefficient beta dari TPD pada persamaan 2a 

dengan nilai standardized coefficient beta dari TRP pada persamaan 2b yaitu: 

0,492 x 0,645 = 0,317. Hasil tersebut akan ditambah dengan standardized 

coefficient beta dari hubungan langsung antara tingkat pengendalian diri terhadap 

tingkat kekhawatiran persepsian untuk mendapatkan total pengaruh. Pada Tabel 7 

diketahui bahwa total pengaruh dengan variabel pemoderasi ternyata 

menunjukkan nilai yang lebih besar daripada total pengaruh langsung (0,604 > 

0,287). Oleh karena itu H2 terdukung secara statistik, artinya tingkat resiko 

persepsian memediasi pengaruh tingkat pengendalian diri terhadap tingkat 

kekhawatiran persepsian dalam menggunakan situs jejaring sosial facebook. Hasil 

ini konsisten dengan temuan Hasil ini konsisten dengan temuan Higgins, dkk. (2008) 

dan Sibarani (2010). Penelitian ini menunjukkan bahwa penting bagi akuntan untuk 

menyadari konsekuensi dari rendahnya pengendalian diri terkait dengan pengungkapan 

informasi yang cukup detail dalam profil facebook. Ketika seorang individu menganggap 

bahwa informasi yang diungkapkannya berdampak buruk baik bagi orang lain maka 

mereka akan mempersepsikan bahwa pengungkapan informasi tersebut adalah beresiko 

dalam menggunakan situs jejaring sosial facebook. 

 

Tingkat  

Resiko 

 Persepsian 

Tingkat 

Kekhawatiran 

Persepsian 

Tingkat 

Pengendalian 

Diri 

0,492 0,645 

 

-0,287 

0,317 

 

 

= 0,492 x 0,645 

 

 

d1 
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KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

maka kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat pengendalian diri berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian 

akuntan ketika menggunakan jejaring sosial facebook. Hal ini ditunjukan dari nilai 

thitung (-2,396) lebih kecil daripada ttabel (1,994) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 

0,019 <  = 0,05. Oleh karena itu, Ho ditolak, artinya H1 terdukung secara statistik.   

2. Tingkat pengendalian diri berpengaruh terhadap tingkat kekhawatiran persepsian 

akuntan ketika menggunakan jejaring sosial facebook melalui tingkat resiko 

persepsian sebagai variabel intervening. Hal ini ditunjukkan dari hasil total pengaruh 

(0,030) lebih besar dari pengaruh langsung (-0,287). Oleh karena itu Ho ditolak dan 

H2 terdukung secara statistik, artinya tingkat resiko persepsian tepat sebagai variabel 

intervening terhadap hubungan antara tingkat pengendalian diri akuntan dengan 

tingkat kekhawatiran akuntan, terutama ketika menggunakan situs jejaring sosial 

facebook. 

Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini tentunya terdapat keterbatasan yang dialami 

oleh, namun diharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai. 

Keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Penelitian ini hanya terbatas pada akuntan yang berada di Kota Surakarta. 

2. Keterbatasan sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel akuntan publik 

dan akuntan pendidik, belum dilakukan untuk profesi akuntan yang lain. 

3. Situs jejaring sosial yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah Facebook 

sedangkan ada banyak situs jejaring sosial lain yang memiliki anggota seperti 

akuntan yang cukup banyak seperti Path, Twitter, dan My space, sehingga belum 

merefleksikan populasi yang sebenarnya. 

Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, 

sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian mendatang hendaknya daerah penelitian lebih diperluas lagi, yaitu 

tidak terbatas hanya di Kota Surakarta, sehingga tingkat generalisasinya lebih baik. 
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2. Bagi penelitian mendatang hendaknya sampel lebih dikembangkan untuk semua 

profesi akuntan, sehingga lebih bisa menunjukkan profesi akuntan secara keseluruhan. 

3. Bagi penelitian mendatang hendaknya instrumen penelitian lebih diperdalam dan 

dikembangkan lagi karena pada dasarnya masih banyak faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi tingkat kekhawatiran persepsian dalam situs jejaring sosial, sehingga 

kemampuan mengukurnya lebih baik. 

4. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan tidak hanya situs jejaring sosial yang 

digunakan dipenelitian ini yaitu Facebook melainkan dengan menambahkan situs 

jejaring sosial lain seperti Path, Twitter, dan My space. 
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