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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan kesimpulan maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Nilai signifikansi untuk variabel Adaptasi adalah 0.012 < 0.10, dengan 

nilai koefisien beta nya adalah 0,088 sehingga artinya hipotesis pertama 

pada penelitian ini diterima. Jadi terdapat pengaruh positif antara 

Adaptasi terhadap Kesadaran (Awareness) Mahasiswa Akuntansi 

Terhadap Revolusi Industri 4.0. Artinya semakin tinggi kemauan 

beradaptasi maka akan semakin tinggi awareness mahasiswa akuntansi 

tentang tantangan revolusi industri 4.0 pada profesi akuntansi.  

2. Nilai signifikansi untuk variabel Computer Self Efficacy adalah sebesar 

0.046 < 0.10 dengan nilai koefisien beta nya adalah 0,010 sehingga 

artinya hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Jadi terdapat 

pengaruh positif antara Computer Self Efficacy terhadap Kesadaran 

(Awareness) Mahasiswa Akuntansi Terhadap Revolusi Industri 4.0. 

Artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang Computer Self 

Efficacy maka dapat mempengaruhi Kesadaran (Awareness) 

Mahasiswa Akuntansi Terhadap Revolusi Industri. 

3. Nilai signifkansi untuk variabel Kepribadian adalah adalah 0.033 < 0.10 
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dengan nilai koefisien beta nya adalah 0,014 sehingga artinya hipotesis 

ketiga pada penelitian ini diterima. Jadi terdapat pengaruh positif antara 

Kepribadian terhadap Kesadaran (Awareness) Mahasiswa Akuntansi 

Terhadap Revolusi Industri 4.0. Artinya semakin memiliki kepribadian 

tipe A maka mahasiswa akan memiliki ambisi yang kuat untuk 

berkembang, menyenangi tantangan, maka tidak akan mempengaruhi 

tinggi awareness mahasiswa akuntansi tentang tantangan revolusi 

industri 4.0 pada profesi akuntansi. 

4. Nilai signifkansi untuk variabel Pendidikan adalah adalah sebesar 0.000 

< 0.10 dengan nilai koefisien beta nya adalah 0,317 sehingga artinya 

hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. Jadi terdapat pengaruh 

positif antara Pendidikan terhadap Kesadaran (Awareness) Mahasiswa 

Akuntansi Terhadap Revolusi Industri 4.0. Artinya semakin banyak 

muatan TI dalam pembelajaran akuntansi, maka akan semakin tinggi 

awareness mahasiswa akuntansi terhadap revolusi industri 4.0. 

 

5.2. Saran 

  Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 

1. Pada penelitian ini mayoritas responden adalah perempuan, sehingga 

pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menyebarkan kuesioner 
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secara proporsional antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. 

2. Pada penelitian ini responden didominasi Unika Soegijapranata sehingga 

hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk universitas lainnya. 

2.  Bagi Universitas 

  Universitas sebaiknya lebih memperluas mata kuliah tidak hanya SIA 

saja tetapi juga menyelenggarakan mata kuliah tersebut sesuai dengan 

perkembangan TI dalam akuntansi. 

3. Bagi UNIKA 

Universitas sebaiknya terus mengembangkan revolusi industri 4.0 pada 

lingkungan UNIKA, hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil analisis, 

mahasiswa memiliki tingkat awareness akan revolusi Industri 4.0 paling tinggi 

dibandingkan dengan universitas lainnya. 

 

 

 

 

 

 

  


