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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan simpulan, dan saran-saran untuk penelitian 

berikutnya. Simpulan diambil berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh pada 

penelitian ini. Saran penelitian diuraikan dengan harapan para peneliti dapat 

menindak lanjuti penelitian berikutnya. 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang 

dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

Pertama Terdapat perbedaan persepsi mengenai misstate (salah saji) pada 

pelaporan keuangan antara mahasiswa jurusan akuntansi universitas negeri dan 

mahasiswa  jurusan akuntansi universitas swasta, maka hipotesis dalam penelitian 

ini diterima. Adanya perbedaan persepsi antara mahasiswa jurusan akuntansi 

universitas negeri dan mahasiswa akuntansi universitas swasta dapat diketahui 

dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,002 < 0,05.  

Kedua Terdapat perbedaan persepsi mengenai disclosure (pengungkapan 

informasi yang sensitive), antara mahasiswa jurusan akuntansi universitas negeri 

dan mahasiswa  jurusan akuntansi universitas swasta. Hal ini diketahui dari nilai 

signifikansi sebesar 0,000 <0,05. Artinya perbedaan nilai tersebut cukup 

signifikan, sehingga jawaban dari hipotesis ini dapat di terima yaitu terdapat 

perbedaan persepsi mahasiswa jurusan akuntansi universitas negeri dan 

mahasiswa akuntansi universitas swasta mengenai pengungkapan informasi.  
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Ketiga Terdapat perbedaan persepsi mengenai cost and benefit (biaya 

manfaat), antara mahasiswa jurusan akuntansi universitas negeri dan mahasiswa  

jurusan akuntansi universitas swasta. Hal ini terbukti dari perolehan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 <0,05 yang berarti hipotesis dalam penelitian ini di 

terima. Hal ini dimungkinkan mahasiswa akuntansi kurang mengetahui manfaat 

yang diperoleh jika perusahaan mengungkapkan informasi secara transparan. 

Sehingga mereka beranggapan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia 

hanya membebani perusahaan dan menghabiskan biaya.  

Keempat Tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai responsibility 

(pertanggungjawaban) terhadap pengguna laporan keuangan antara mahasiswa 

jurusan akuntansi universitas negeri dan mahasiswa  jurusan akuntansi universitas 

swasta. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,101 (>0,05). Artinya 

tidak terdapat perbedaan persepsi mengenai pertanggungjawaban laporan 

keuangan antara mahasiswa tingkat atas dengan mahasiswa tingkat bawah. 

 

5.2       Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teoritis, maka disarankan :  

1. Perlu adanya penambahan dan penekanan etika atau moral kepada 

mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami pentingnya etika dalam 

penyusunan kaporan keuangan yang dapat berdampak pada kemajuan 

suatu perusahaan penyusunan laporan keuangan yang dapat berdampak 

pada kemajuan suatu perusahaan.  
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2. Untuk penelitian lanjutan disarankan dengan menambah populasi dan 

sampel penelitian dengan membandingkan persepsi mahasiswa dari 

berbagai universitas serta akuntan-akuntan publik. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan 

kurikulum pendidikan akuntansi dalam upaya untuk meningkatkan 

kualitasnya. Setidaknya, hasil penelitian ini akan dapat menjadi indikator 

mengenai bagaimana calon-calon akuntan tersebut akan berperilaku 

profesional di masa yang akan datang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


