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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan 

adalah : 

1. Terdapat perbedaan harapan pemberi kerja tentang kompetensi mahasiswa 

akuntansi dengan kompetensi mahasiswa akuntansi mengenai : 

a. Penugasan atestasi dan assurance  

b. Jasa akuntansi dan review  

c. Akuntansi transaksi syariah  

d. Akuntansi pemerintahan  

e. Akuntansi organisasi nirlaba  

f. Akuntansi dan pengendalian manajemen  

g. Manajemen keuangan  

h. Pasar keuangan  

i. Sistem informasi  

j. Lingkungan bisnis  

k. Hukum komersial  

l. Perpajakan  

m. Manajemen informasi  

n. Perjanjian bisnis dan ketenagakerjaan  

o. Fundamental keuangan  
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p. Akuntansi biaya dan analisis bep  

q. Manajemen biaya strategik dan penganggaran  

r. Pengukuran kinerja manajemen dan balanced scorecard  

s. Perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen strategik  

t. Pemasaran dan aliansi strategik  

u. Manajemen keuangan dan investasi  

v. Corporate governance  

w. Pengendalian intern 

x. Manajemen risiko  

Artinya, kompetensi yang dimiliki mahasiswa akuntansi mengenai 

variabel-variabel tersebut di atas belum sesuai dengan harapan 

pemberi kerja. 

2. Tidak terdapat perbedaan harapan pemberi kerja tentang kompetensi 

mahasiswa akuntansi dengan kompetensi mahasiswa akuntansi mengenai : 

a. Penugasan audit  

b. Aturan etika dan independensi  

c. Kerangka dasar, standar, ketentuan badan pengatur dan 

pemerintah atas laporan keuangan  

d. Akun-akun dan transaksi pengakuan, pengukuran, penilaian, 

perhitungan, penyajian, dan pengungkapan  

e. Perpajakan  

f. Ekonomi bisnis  

g. Matematika bisnis dan keuangan  
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h. Pelaporan keuangan  

i. Manajemen operasi  

j. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial  

Artinya kompetensi yang dimiliki mahasiswa akuntansi mengenai 

variabel-variabel tersebut di atas telah sesuai dengan harapan pemberi 

kerja. 

5.2 Saran 

 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Program Studi Akuntansi : 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini, sebagian besar 

kompetensi yang dimiliki mahasiswa akuntansi belum dapat memenuhi 

harapan pemberi kerja. Dengan demikian, untuk menjadikan kompetensi 

mahasiswa akuntansi agar dapat memenuhi harapan pemberi kerja, peneliti 

menyarankan agar mata kuliah yang mengajarkan kompetensi yang 

diharapkan pemberi kerja diajarkan dalam mata kuliah umum dan tidak 

hanya dalam mata kuliah konsentrasi seperti mata kuliah assurance 

service, mata kuliah teori investasi dan pasar modal, mata kuliah akuntansi 

ETAP, mata kuliah manajemen biaya, mata kuliah pengambilan keputusan 

manajerial, mata kuliah internal audit, dan mata kuliah manajemen risiko. 
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2. Bagi calon lulusan akuntansi : 

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini, sebagian besar kompetensi 

yang dimiliki calon lulusan akuntansi belum dapat memenuhi harapan 

pemberi kerja. Sehingga, peneliti menyarankan agar para calon lulusan 

akuntansi memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan pemberi kerja dan 

memperdalam mata kuliah yang mengajarkan kompetensi-kompetensi 

yang diharapkan pemberi kerja tersebut seperti yang diajarkan dalam mata 

kuliah pengauditan I, praktikum pengauditan, etika bisnis dan profesi, 

akuntansi sektor publik, akuntansi pengantar I, praktikum akuntansi, 

akuntansi perbankan, sistem pengendalian manajemen, manajemen 

keuangan, aplikasi komputer, sistem informasi akuntansi, hukum 

komersial, analisis laporan keuangan, akuntansi keuangan menengah I, 

akuntansi biaya, manajemen pemasaran, manajemen operasi, dan 

manajemen keuangan. 

3. Bagi para pemberi kerja : 

Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian ini, ditemukan bahwa 

kompetensi yang diharapkan pemberi kerja belum sesuai dengan 

kompetensi riil yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi. Sehingga peneliti 

menyarankan agar para pemberi kerja mengkomunikasikan apa yang 

menjadi harapan dan kebutuhan para pemberi kerja dengan cara 

mengadakan Focus Discussion Group (FGD) dengan pihak pengelola 

program studi sehingga para calon lulusan akuntansi menjadi lebih paham 
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mengenai kompetensi apa saja yang diharapkan dan dibutuhkan oleh 

pemberi kerja.   

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 

 Kuesioner yang disebar pada mahasiswa akuntansi tidak diolah 

berdasarkan konsentrasi yang diambil pada tiap mahasiswa akuntansi. sehingga 

diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk mengolah data dengan cara 

menggolongkan setiap konsentrasi yang diambil oleh setiap mahasiswa akuntansi 

agar diketahui mahasiswa dengan konsentrasi tertentu lebih memahami 

kompetensi yang menjadi materi dalam konsentrasinya.  


