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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini merupakan penelitian yang primer karena data langsung 

diperolah dari jawaban setiap responden dari berbagai mahasiswa akuntansi yang 

ada di dalam perguruan tinggi melalui google forms. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara mahasiswa akuntansi 

PTN dan PTS mengenai profesionalisme akuntan pendidik. 

 Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat 

disampaikan penulis, yaitu :  

1. Terdapat perbedaan knowledge dosen akuntansi PTN dan PTS.  

2. Terdapat perbedaan skill dosen akuntansi PTN dan PTS. 

3. Terdapat perbedaan character dosen akuntansi PTN dan PTS. 

 Kesimpulan, bahwa mahasiswa akuntansi pada PTN mempunyai persepsi 

yang lebih baik mengenai profesionalisme akuntan pendidik ditinjau dari segi 

knowledge, skill, dan character, apabila dibandingkan pada PTS.  

5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan 

penulis, yaitu : 

1. Bagi calon mahasiswa akuntansi. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa 

persepsi dari mahasiswa PTN mengenai profesionalisme akuntan pendidik lebih 

unggul dan baik. Sesuai pernyataan Kemenristekdikti (2018) bahwa PTS 

diharapkan dapat menyamakan kualitas pendidikan yang diberikan oleh PTN. 
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Tetapi alhasil, bahwa semua pendidik mempunyai serdos, maka dari itu dibutuhkan 

perbaikan dan peningkatan sehingga persepsi dari calon mahasiswa akuntansi juga 

menjadi lebih baik, khusunya bagi PTS.  

2. Bagi perguruan tinggi. Untuk PTS, dari segi knowledge, diharapkan dosen dapat 

lebih menguraikan mengenai akuntansi kontemporer. Dari segi skill, diharapkan 

dosen dapat melakukan penelitan secara kontinyu dan dipublikasikan. Dan dari segi 

character, diharapkan dosen dapat menggantikan perkuliahan yang pernah 

ditinggalkan. Sesuai pernyataan Martini (2006) dalam Hafif (2016) bahwa akuntan 

pendidik dapat lebih berkompeten dalam menguasai materi dan menerapkan model 

pembelajaran yang tepat.  

5.3 Keterbatasan 

 Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat 

disampaikan penulis, yaitu : 

1. Dari jumlah komulatif populasi yang sangat banyak, hanya beberapa bagian 

mahasiswa dari jumlah populasi setiap perguruan tinggi, yang membantu dan 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner melalui google forms, sehingga hanya 

dapat terkumpul jumlah akumulatif 377 sampel. 

2. Sampling error untuk menentukan sampel minimum masih menggunakan 10%.  

 

 

 

 


