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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini adalah penelitian empiris mengenai tingkat pemahaman 

mahasiswa akuntansi terhadap IFRS, dengan tujuan untuk menguji pengaruh dari 

internalisasi nilai–nilai agama, strategi pembelajaran, dan ketersediaan sarana dan 

prasarana terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap IFRS. 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Internalisasi nilai–nilai agama tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS.  

2. Strategi dalam pengajaran dosen tidak berpengaruh terhadap tingkat 

pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS.  

3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan akuntansi 

berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi 

terhadap SAK berbasis IFRS pada tingkat signifikansi 5%.  

4. Universitas Islam Sultan Agung sesuai dengan penelitian secara panel. 

Universitas Kristen Satya Wacana hanya variabel internalisasi nilai nilai 

agama dan variabel ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan 

penelitian secara panel. Universitas Katolik Soegijapranata hanya variabel 

strategi pengajaran dosen yang sesuai dengan penelitian secara panel. 

 



76 
 

5.2. Implikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi literatur Internalisasi Nilai–Nilai 

Agama, Strategi Pengajaran Dosen, dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Pendidikan Akuntansi. Manfaat tersebut mencakup : 

1. Dari sudut pandang teoritis, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh bukti empiris yang mendukung dari teori Hadi (2016) dan Janatusurur 

(2016) internalisasi nilai–nilai agama (IA) dan ketersediaan sarana dan prasarana 

pendukung pendidikan akuntansi (KS) berpengaruh positif terhadap tingkat 

pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS.  

2. Dari sudut pandang kebijakan dengan adanya hasil pengujian hipotesis tersebut, 

diharapkan universitas dapat mengambil sebuah tindakan untuk mengevaluasi dan 

memperbaiki untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dalam 

mendukung tingkat pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis 

IFRS. Hal ini penting karena ketersediaan sarana dan prasarana universitas 

merupakan bahan pokok utama dalam meningkatkan tingkat pemahaman 

mahasiswa. Faktor internal universitas seperti visi, misi, tujuan dan silabus dalam 

kegiatan belajar mengajar perlu ditingkatkan kembali agar dapat diaplikasikan 

kepada mahasiswa. Selain faktor eksternal juga perlu agar ilmu yang telah diberikan 

oleh universitas bisa dibagikan oleh masyarakat luar. Untuk mahasiswa lebih baik 

menjadikan bahan pertimbangan untuk mempelajari atau mencari literatur yang 

sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. 

3. Dari sudut pandang praktik, berdasarkan bukti empiris yang telah diperoleh, 

universitas sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana 
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pendukung pendidikan akuntansi. Karena ketersediaan sarana dan prasarana 

pendukung pendidikan akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat pemahaman 

mahasiswa akuntansi terhadap SAK berbasis IFRS. 

5.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran 

1. Sampel hanya terfokus pada 3 universitas berbasis agama yang berada di Jawa 

Tengah. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah sampel yang lebih bervariasi 

seperti menambahkan universitas Hindu dan Budha.  

2. Kurangnya teori atau referensi penelitian sebelumnya dari variabel internalisasi 

nilai-nilai agama. Hal ini dikarenakan variabel internalisasi nilai-nilai agama 

tergolong variabel baru dan belum ada yang melakukan penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


