
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan 

dalam bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tanggapan  mahasiswa  akuntansi  tentang  beberapa  atribut  soft  skills  yang 

terdiri  dari  communication  skills, problem  solving,  leadership,  decision 

making,  dan  ability  to  conceptualize mahasiswa  akuntansi  dapat  dikatakan 

baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan positif dari tiap mahasiswa terhadap 

indikator-indikator  seperti:  dapat  menyampaikan  sesuatu  hal  dengan  baik 

sehingga orang dapat mengerti apa yang dibicarakan oleh mahasiswa, dalam 

menyelesaikan  masalah  meminta  pendapat  orang  lain,  seorang  pemimpin 

harus memiliki  visi yang jelas, dapat memberikan saran atau masukan, dan 

mampu  menyimpulkan  beberapa  informasi  dari  berbagai  sumber  menjadi 

suatu konsep, hal-hal tersebut dimasukkan ke dalam bagian soft skills karena 

penulis  berasumsi  jika  mahasiswa  memberi  tanggapan  positif  terhadap 

pernyataan  tersebut  maka  mahasiswa  akuntansi  memang  memiliki 

kemampuan dalam berkomunikasi, memecahkan masalah, menjadi pemimpin, 

mampu  dalam  pengambilan  keputusan,  dan  kemampuan  dalam  membuat 

konsep 

2. Tanggapan mahasiswa terhadap prestasi akademik dapat dikatakan baik. Hal 

ini  dapat dilihat  dari  secara keseluruhan rata-rata IPK mahasiswa akuntansi 

sebesar  2.9896 termasuk  dalam kategori  sangat  memuaskan  dan masuk ke 

dalam klasifikasi  IPK 2.75  –  3.50.  Jika  dibandingkan  rata-rata  IPK antara 

mahasiswa akuntansi Universitas Widyatama dengan Universitas Padjajaran, 

Universitas  Maranatha,  dan  Universitas  Parahyangan  maka  rata-rata  IPK 

mahasiswa akuntansi Widyatama lebih rendah yaitu hanya sebesar 2.875. Hal 

ini dikarenakan jumlah mahasiswa akuntansi yang menjadi obyek penelitian 



lebih besar yaitu 60 mahasiswa dibanding 30 mahasiswa dari 3 Universitas 

lainnya.    

3. Berdasarkan  pada  perhitungan  Bab  IV  dapat  dilihat  koefisien  determinasi 

menunjukkan besarnya pengaruh soft skills terhadap prestasi akademik sebesar 

62.8%  artinya  bahwa  soft  skills yang  dimiliki  mahasiswa  akan  sangat 

berpengaruh  terhadap  prestasi  mahasiswa  akuntansi,  sedangkan  sisanya 

sebesar 37.2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar soft skills mahasiswa 

akuntansi yang ditinjau dalam penelitian ini. Sedangkan perhitungan dengan 

menggunakan  metode  statistik  parametris  ternyata  soft  skills mahasiswa 

dengan prestasi mahasiswa akuntansi terdapat hubungan korelasi positif. Hal 

ini  ditunjukkan dengan  hasil  perhitungan  koefisien  korelasi  diantara  kedua 

variabel tersebut sebesar 0.793 ini berarti adanya hubungan yang kuat antara 

soft skills mahasiswa dengan prestasi mahasiswa akuntansi.   

5.2 Saran

Penulis menyadari  adanya keterbatasan dalam penelitian ini dikarenakan 

waktu penelitian  yang dilakukan hanya  dalam waktu 2 bulan saja,  dan jumlah 

responden yang terbatas yaitu 150 mahasiswa akuntansi angkatan 2003-2004 dari 

4 Universitas yang penulis teliti,  sehingga generalisasi hasil penelitian ini tidak 

sepenuhnya dapat diandalkan untuk lingkup yang lebih luas.

Dari  pembahasan  masalah  dan  kesimpulan,  penulis  menyampaikan 

beberapa saran:

1. Untuk penelitian mendatang, disarankan menggunakan sampel lebih banyak 

dan diadakan perbandingan tiap-tiap kampus.

2. Peran ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliah sangat penting 

pada  awal  karir  seseorang.  Untuk  itu,  mahasiswa  akuntansi  harus  mampu 

menunjukkan  kemampuan  teknis  dalam menyelesaikan  tugasnya  (termasuk 

dapat  membuktikan  IPK  yang  telah  diraih  memang  sebanding  dengan 

kemampuannya dalam bekerja).



3. Agar  mahasiswa  akuntansi  lebih  siap  terjun  ke  dunia  kerja,  yaitu  dengan 

mempergunakan masa kuliah secara optimal  dengan membagi  waktu untuk 

bidang  akademis  dan  non  akademis  sehingga  membina  secara  optimal 

kemampuan tertulis pada bidang yang bersangkutan dan juga soft skills.

 


