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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi mahasiswa senior dan 

junior prodi akuntansi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara tentang 

akuntansi sebagai karir ( p = 0,212 lebih besar dari 0,05). Hal ini 

disebabkan bahwa menjadi seorang akuntan mempunyai tantangan 

tersendiri, walupun mereka sadar bahwa menjadi seorang akuntan itu tidak 

mudah. 

2. Terdapat perbedaan signifikan antara persepsi mahasiswa senior dan junior 

prodi akuntansi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara tentang 

akuntansi sebagai bidang ilmu ( p = 0,001 lebih kecil dari 0,05). Hal ini 

mungkin disebabkan mahasiswa senior dalam proses pendidikan yang 

dilalui, mereka kurang mengerti gambaran tentang ruang lingkup 

pekerjaan akuntan. 

3. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi mahasiswa senior dan 

junior prodi akuntansi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara tentang 

akuntansi sebagai profesi ( p = 0,072 lebih besar dari 0,05). Hal ini 

mungkin disebabkan oleh mahasiswa senior menganggap profesi akuntan 

adalah merupakan pilihan profesi mereka dimasa datang, serta profesi 

akuntan sangat menarik dan dihormati. 
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4. Terdapat perbedaan signifikan antara persepsi mahasiswa senior dan 

yunior prodi akuntansi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara tentang 

akuntansi sebagai aktifitas kelompok ( p = 0,000 lebih kecil dari 0,05). Hal 

ini mungkin disebabkan karena mahasiswa senior kurang memahami 

gambaran tentang ruang lingkup pekerjaan akuntan yang lebih luas dimana 

akuntansi adalah juga adalah aktifitas kelompok. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat 

dipertimbangkan peneliti selanjutnya diantaranya : 

1. Penelitian ini dilakukan pada satu perguruan tinggi saja, sehingga hasil 

dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasi pada perguruan tinggi yang 

lain. 

2. Penelitian ini dibagikan dan diisi oleh mahasiswa tanpa ada penjelasan 

dari peneliti, sehingga memungkinkan terjadi kesalahan interpretasi 

terhadap pernyataan didalam kuesioner. 

3. Penelitian ini hanya bertujuan untuk melihat beda dari persepsi mahasiswa 

senior dan yunior mengenai profesi akuntan, namun belum diteliti faktor-

faktor yang mempengaruhi perbedaan persepsi tersebut. 

4. Penelitian ini tidak dibedakan antara mahasiswa reguler 1 dan reguler 2 

sehingga hasil penelitian kurang spesifik. 
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5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang 

dapat disarankan penulis :  

1. Akan lebih baik jika dilakukan komparasi perguruan tinggi, sehingga hasil 

penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi keseluruhan akademika di 

beberapa perguruan tinggi, tidak terbatas pada perguruan tinggi saja. 

2. Bisa dilakukan ekperimental study yaitu dengan menjelaskan kepada 

responden maksud dan masing-masing pernyataan dalam kuesioner, 

sehingga meminimalisir adanya salsh interpretasi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menambah lagi variabel-variabel 

penelitian dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan yunior mengenai profesi 

akuntan. 

4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dibedakan lagi mahasiswa 

reguler 1 dan reguler 2 sehingga hasil penelitian lebih spesifik. 

 


