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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan Uji 

Beda ANOVA, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi, 

mahasiswa ekonomi non akuntansi, dan mahasiswa non ekonomi 

mengenai praktek manajemen laba dalam Laporan Keuangan 

2. Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi, mahasiswa 

ekonomi non akuntansi, dan mahasiswa non ekonomi mengenai 

misstatement (salah saji) dalam penyusunan laporan keuangan. 

3. Tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi, 

mahasiswa ekonomi non akuntansi, dan mahasiswa non ekonomi 

mengenai disclosure (pengungkapan informasi sensitif) dalam laporan 

keuangan. 

4. Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi, mahasiswa 

ekonomi non akuntansi, dan mahasiswa non ekonomi mengenai Cost-

Benefit penyusunan Laporan Keuangan. 
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5. Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi, mahasiswa 

ekonomi non akuntansi, dan mahasiswa non ekonomi mengenai 

responsibility (tanggung jawab) dalam  penyusunan Laporan Keuangan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jumlah responden hanya sedikit dan hanya dilakukan di satu universitas 

saja. 

2. Keseriusan pengisian kuesioner diragukan karena pengisian kuesioner 

dilakukan didalam kelas secara bersama-sama sehingga ada kemungkinan 

responden tidak mengisi kuesioner dengan serius. Pada penelitian 

selanjutnya dapat ditambahkan metode interview atau secara lisanagar 

jawaban responden dapat lebih jelas. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk: 

1. Dari 5 variabel yang diuji terdapat 3 variabel dimana mahasiswa akuntansi 

memiliki skor rata-rata yang lebih rendah dibandingkan mahasiswa 

ekonomi non akuntansi dan mahasiswa non ekonomi, maka metode 

pengajaran mengenai etika penyusunan laporan keuangan khususnya 
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untuk ketiga variabel tersebut (earning manajemen, disclosure, dan cost-

benefit) lebih ditekankan lagi dengan cara memberikan lebih banyak 

praktek yang bisa berupa contoh kasus yang berhubungan dengan 

variabel-variabel tersebut sehingga mahasiswa dapat seolah-olah terjun 

langsung kedalam kasus. 

2. Untuk penelitian masa mendatang, kasus dapat digeneralisasi 

menggunakan kasus yang isinya mencakup 5 variabel yang ada dalam 

penelitian. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1 ditolak dan rata-rata 

jawaban responden masuk dalam kategori sedang yang artinya mahasiswa 

menganggap bahwa praktik manajemen laba merupakan hal yang masih 

wajar untuk dilakukan. Untuk mengurangi persepsi tersebut, sebaiknya 

dalam proses perkuliahan didatangkan manager berpengalaman agar 

proses diskusi lebih realistis.  

 

 

 

 

 


