
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1.  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi  

terhadap profesi akuntansi syariah berdasarkan perspektif paradigma, etika, 

kompetensi dan pertimbangan pasar kerja dengan menggunakan studi empiris 

pada mahasiswa jurusan S1 akuntansi yang belum dan yang telah menempuh mata 

kuliah akuntansi syariah di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

Berdasarkan hasil analisis  yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian dengan menggunakan teknik pengujian Dependent 

Sample T-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa  akuntansi yang belum dan yang telah menempuh 

mata kuliah akuntansi syariah dilihat dari perspektif paradigma, etika, 

kompetensi dan pertimbangan pasar kerja. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,025 atau 0,2845  > 

0,025. Dilihat dari mean dari masing-masing kelompok terdapat 

kesamaan persepsi. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran untuk menyempurnakan keterbatasan yang ada, agar penelitian 

selanjutnya dapat memperbaiki penelitian ini, antara lain: 

a. Untuk penelitian yang akan datang agar menambahkan beberapa 

variabel lain yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor 

yang menyebabkan adanya variasi jawaban sebagian kecil responden 

yang penulis peroleh jawaban kuesionernya. 

b. Sampel responden sebaiknya diperluas untuk mendapatkan keterwakilan 

jawaban yang lebih besar atas populasi pada penelitian yang diteliti. 

Perluasan ini dapat berupa cakupan geografis responden maupun 
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perluasan jangkauan responden dari mahasiswa di Universitas lain 

maupun perluasan populasi antara lain dari stakeholders terhadap 

penelitian sejenis dengan objek kajian penulis seperti dosen, praktisi, 

akuntan syariah maupun nasabah. 

c. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan wawancara dengan 

pertanyaan yang lebih spesifik terkait dengan variabel atau faktor-faktor 

yang akan diteliti untuk memperkuat hasil dari jawaban kuesioner 

responden. 

Selain itu pula terdapat beberapa saran praktis yang diharapkan bermanfaat 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Bagi Peneliti. 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti lain untuk 

melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan profesi akuntansi 

syariah. 

b. Bagi Institusi Terkait. 

Dengan  adanya hasil penelitian ini, maka diharapkan menjadi acuan 

untuk Instansi Syariah untuk dalam mengambil keputusan dan menjadi 

bahan pertimbangan dalam mencari SDM yang berkualitas. Bagi 

Perguruan Tinggi diharapkan menjadi bahan rekomendasi maupun 

kajian dalam meningkatkan kurikulum dan kompetensi mahasiswa untuk 

mencetak  SDM yang berkualitas. 
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