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BAB V 

SIMPULAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis data, pembahasan dan interpretasi hasil yang telah 

dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapatdisimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan perusahaan, dan 

akuntan publik terhadap etika profesi. Hal ini sesuai dengan hasil olah data 

dimana diproleh hasil Fhitung > Ftabel dengan tingkat signifikansi < 0,05 berada 

pada daerah penolakan H0 maka dapat diketahui dan H1 diterima, sehingga  

dapat disimpulkan terdapat perbedaan persepsi etika profesi antara akuntan 

pendidik, akuntan perusahaan dan akuntan publik. Hal ini sesuai atau 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nugraningsih (2005) serta Martadi 

dan Suranta (2006). Tetapi tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Utami (2008). 

2. Terdapat perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan perusahaan, dan 

akuntan publik terhadap etika penyusunan laporan keuangan. Hal ini sesuai 

dengan hasil olah data dimana diperoleh hasil Fhitung > Ftabel dengan tingkat 

signifikansi < 0,05berada pada daerah penolakan  H0  maka dapat diketahui H1 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi etika 

penyusunan  laporan  keuangan antara akuntan pendidik, akuntan  perusahaan, 

dan akuntan publik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Yulianti dan Fitriany (2005). 



58 

 

 

 

3. Akuntan yang memiliki tingkat persepsi lebih tinggi dari pada yang lainnya 

adalah Akuntan Publik dengan nilai mean (rata-rata) untuk etika profesi 

sebesar 3,10 dan etika penyusunan laporan keuangan sebesar 3,04. 

 

5.2. Keterbatasandan Rekomendasi 

 

5.2.1. Keterbatasan 

Penelitian ini dirasakan oleh peneliti telah dilakukan secara optimal namun 

demikian peneliti merasa dalam hasil penelitian ini masih adanya beberapa 

keterbatasan antara lain: 

1. Keterbatasan jumlah responden dikarenakan kecilnya tingkat pengembalian 

kuesioner. 

2. Kedekatan waktu penyebaran kuesioner dengan batas waktu ujian sehingga 

hasil dan kesimpulan kurang maksimal. 

 

5.2.2. Rekomendasi 

Berdasarkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneliti yang ingin 

melakukan penelitian lanjutan, yaitu: 

1. Penelitian berikutnya dapat menambah sampel atau responden sehingga 

hasilnya dapat digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas dan mampu 

memberikan hasil yang lebih maksimal 

2. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk menambah variable etika bisnis yang 

diduga mempunyai perbedaan persepsi antara akuntan pendidik, akuntan 

perusahaan dan akuntan publik 

 


