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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang sudah diuji dan pembahasan diatas, maka 

kesimpulannya: 

1. Terdapat perbedaan profesionalisme dosen pada program studi akuntansi 

terakreditasi A dan non-A ditinjau dari aspek knowledge. 

2. Terdapat perbedaan profesionalisme dosen pada program studi akuntansi 

terakreditasi A dan non-A ditinjau dari aspek skill. 

3. Terdapat perbedaan profesionalisme dosen pada program studi akuntansi 

terakreditasi A dan non-A ditinjau dari aspek character.  

4. Terdapat perbedaan profesionalisme dosen pada program studi akuntansi 

terakreditasi A dan non-A ditinjau dari aspek learning methods. 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah karena adanya pandemi Covid-

19, jumlah partisipan dari penelitian ini cukup terbatas, selain itu dalam 

pengisian kuesioner, ketika tidak memahami isi kuesioner, responden tidak 

dapat menanyakan langsung kepada peneliti karena sifat pembagian 

kuesionernya menggunakan Google Form. Selain itu terdapat perbedaan unit 
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analisis yaitu program studi terakreditasi A dan terakreditasi non-A yang 

digunakan dalam penelitian sehingga perlu adanya penelitian dengan unit 

analisis yang sama.  

5.3  Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Universitas perlu untuk memiliki standar tentang tingkat profesionalisme 

dosen dengan mengedepankan skrining atau pertanyaan-pertanyaan 

skrining yang lebih mendetail di google form untuk dapat menyaring 

responden sesuai yang diharapkan mengenai karakter, pengetahuan, 

keterampilan dan metode pembelajaran yang dimiliki dosen. Selain itu perlu 

untuk dilakukan evaluasi terhadap kemampuan dosen dalam melakukan 

pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas program studi. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian ini 

dengan mengambil sampel pada mahasiswa yang minimal sudah 

mengambil lebih dari dua mata kuliah akuntansi. Hal ini dikarenakan 

apabila mahasiswa telah mengambil minimal 2 mata kuliah akuntansi, maka 

hasilnya akan lebih bisa objektif dalam memberikan pendapat serta 

pengalamannya menempuh mata kuliah dan dapat mengevaluasi dosen 

dengan baik. 

3. Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan topik yang 

sama namun periode penelitiannya dilakukan setelah pandemi Covid-19 

berakhir. Hal ini dikarenakan online learning akan terus berlanjut walaupun 
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sudah melewati pandemi misalnya beberapa universitas di luar negeri telah 

banyak memberi tawaran pembelajaran program online ke Indonesia 

sehingga kompetensi dan kemampuan dari dosen akan diuji.  

4. Penelitian mendatang juga sebaiknya dapat menggunakan akreditasi yang 

baru yaitu unggul, baik sekali dan baik. Hal ini dikarenakan pemerintah 

Indonesia sudah mulai memberlakukan sistem akreditasi yang baru yaitu 

unggul, baik sekali, dan baik. 

5.4  Implikasi Penelitian 

Implikasi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implikasi teoritis 

Penelitian ini mampu untuk memberikan tambahan literatur mengenai 

perbedaan profesionalisme dosen pada lembaga pendidikan dengan 

akreditasi A dan akreditasi Non-A yang belum banyak diteliti oleh 

penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya oleh Anggreni et al., (2017) 

lebih banyak berfokus pada perguruan tinggi negeri saja. 

2. Implikasi praktis 

Penelitian ini akan mampu memberikan gambaran bagaimana perbedaan 

profesionalisme dosen pada lembaga pendidikan dengan akreditasi A dan 

akreditasi Non A sehingga prodi akuntansi dengan akreditasi non-A bisa 

terdorong untuk meningkatkan akreditasinya. 


