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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 30 KAP yang menjadi 

sampel penelitian dan didukung dengan landasan teori serta pembahasan pada 

bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penilaian jawaban kuesioner berupa skor-skor jawaban 

kuesioner Sikap Profesionalisme Akuntan Publik yang menjadi sampel 

responden adalah baik, di mana skor rata-rata persentase responden 

mayoritas yang memberikan jawaban sangat setuju sebesar 44.56% dan 

setuju sebesar 42.22%, kemudian yang menjawab tidak setuju sebesar 

13.00%, dan kurang setuju sebesar 0.22%.  

2. Berdasarkan hasil penilaian jawaban kuesioner berupa skor-skor jawaban 

kuesioner akuntan publik dalam pengungkapan kecurangan. Secara 

keseluruhan 34.58% responden menjawab sangat setuju dan 44.83 % 

responden menjawab setuju, responden yang menjawab tidak setuju 

sebesar 20.50%, dan 0.09% responden menjawab kurang setuju, 

sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju tidak ada.  

3. Dari analisis Rank Spearman menunjukkan bahwa hubungan antara sikap 

profesionalisme akuntan publik dan akuntan publik dalam pengungkapan 

kecurangan, yaitu sebesar 0.620. Ini menunjukkan bahwa adanya 

hubungan searah yang artinya sikap profesionalisme akuntan publik, dapat 

berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. 

Dari nilai koefisien korelasi di peroleh nilai 38,38%. Nilai koefisien 

tersebut mangandung arti bahwa sikap akuntan publik dalam 

pengungkapan kecurangan sebesar 0.0276% sedangkan sisanya 61.62% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan dalam penelitian. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan atas pengalaman dan pengamatan penulis selama melakukan 

penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan, sebagai berikut : 

1. Bagi para peneliti disarankan juga untuk membaca lebih banyak referensi 

yang berhubungan dengan judul penelitian sehingga analisisnya bisa lebih 

tajam dan dalam. 

2. Bagi para responden diharapkan untuk penelitian yang akan datang, dalam 

menjawab pertanyaan hendaknya dijawab dengan sebenarnya sesuai 

dengan kenyataan yang sebenarnya, hal ini untuk menghindari lebih 

banyak pertanyaan responden yang bias. Selain itu kepada para akuntan 

publik untuk lebih membuka diri terhadap mahasisiwa yang akan 

melakukan penelitian. 

3. Penulis hanya pengaruh sikap akuntan publik dalam pengungkapan 

kecurangan dan hasil penelitian tidak hanya merupakan gambaran dari 

pengalaman praktik akuntan publik di Bandung, sehingga penulis tidak 

dapat menyimpulkan apakah hasil ini juga merupakan gamabaran dari 

praktik akuntan publik di Indonesia. Atas dasar tersebut penulis 

menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan responden 

KAP di seluruh Indonesia.    

 

 

 


