
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil uji analisis data dan hipotesis yang dilakukan terhadap 

342 mahasiswa Universitas Widyatama dan STIE Ekuitas yang terdiri dari 

mahasiswa senior dan junior pada Program S-1 dan D-3 Akuntansi mengenai 

profesi akuntan, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mengenai perbedaan persepsi antar mahasiswa senior dan junior mengenai 

profesi akuntan, hasil penelitian pada program S-1 menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan persepsi mengenai profesi akuntan antara mahasiswa 

senior dan junior. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value untuk persepsi 

mahasiswa terhadap akuntan sebagai profesi sebesar 0.975, p-value > 0.05 

maka H01 diterima dan Ha1 tidak berhasil diterima.  

2) Mengenai perbedaan persepsi antar mahasiswa senior dan junior mengenai 

profesi akuntan, hasil penelitian pada program D-3 menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan persepsi mengenai profesi akuntan antara mahasiswa 

senior dan junior. Hal ini ditunjukkan dengan nilai p-value untuk persepsi 

mahasiswa terhadap akuntan sebagai profesi sebesar 0.026, p-value < 0.05 

maka Ha1 diterima dan H01 tidak berhasil diterima. Rata-rata skor mahasiswa 

senior lebih rendah dari pada skor mahasiswa junior, mahasiswa senior 

memiliki rata-rata 34.07 sedangkan mahasiswa junior memiliki skor 37.73. 

Artinya persepsi mahasiswa junior lebih positif daripada mahasiswa senior. 



 Jika persepsi mahasiswa mengenai profesi akuntan semakin rendah, dapat 

diartikan bahwa minat mahasiswa untuk menjadi akuntan semakin rendah, maka 

dikhawatirkan kualitas akuntan dimasa mendatang akan turun, karena mereka-

mereka yang pintar tidak lagi berminat menjadi akuntan. 

 

5.2  Saran 

 Dari pembahasan masalah dan kesimpulan, peneliti bermaskud 

mengajukan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Mahasiswa Akuntansi 

Mahasiswa akuntansi hendaknya terus meningkatkan pengetahuannya 

mengenai profesi akuntan, tidak hanya yang diperoleh melalui dunia 

pendidikan yang sedang dijalani di perkuliahan, namun juga hendaknya 

mencari informasi mengenai profesi akuntan dari berbagai sumber seperti 

dosen, alumni, teman, serta berbagai media lainnya. Sehingga pengetahuan 

dan pemahaman mengenai akuntan pun dapat bertambah luas. 

2) Bagi Pihak Akademik 

(1) Pihak akademik sebagai salah satu sumber informasi utama bagi 

mahasiswa akuntansi untuk mengetahui profesi akuntan hendaknya dapat 

memberikan informasi yang seakurat mungkin melalui perkuliahan, 

sehingga persepsi mahasiswa yang terbentuk adalah persepsi yang akurat. 

(2) Pihak akademik juga hendaknya membina mahasiswa akuntansi sesuai 

dengan minat masing-masing pada berbagai bidang akuntansi. 

 



3) Bagi Peneliti Selanjutnya 

(1) Pengembangan kuisioner sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan 

penulisan kata yang mudah dipahami responden agar dapat digunakan 

dalam penelitian selanjutnya. 

(2) Penggunaan selain metode survey seperti metode interview dapat 

digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah untuk mendapatkan 

kejujuran jawaban dari responden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


