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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap akuntan publik, 

akuntan perusahaan dan akuntan pendidik, maka penulis dapat menjawab 

permasalahan pertama yang telah diidentifikasikan pada bab I, maka penulis menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap persepsi antara akuntan publik, 

akuntan perusahaan dan akuntan pendidik. Hal ini terbukti dengan hasil uji 

ANOVA dimana nilai Sig 0,00<0,05. Perbedaan ini disebabkan karena terdapat 

beberapa responden yang menjawab ragu-ragu dan tidak setuju dalam hal 

mempertanggungjawabkan kebebasan penuh yang diberikan dalam menjalankan 

penugasan, mematuhi standar profesionalisme akuntan dengan baik, mengikuti 

diskusi dan lokal karya mengenai permasalahan yang terkini bagi profesi, 

menunjukkan minat dan niat yang tinggi dalam melaksanakan tugas, perlu 

menyesuaikan diri dengan klien, kecermatan dan keseksamaan dalam penugasan, 

perencanaan dan supervisi dalam penugasan, studi sebelum pelaksanaan audit. 

Walaupun hanya sedikit responden yang menjawab ragu-ragu dan tidak setuju 

tetapi hal itu mempengaruhi sehingga kesimpulan akhir dari penelitian yang 

dilakukan adalah terdapat perbedaan antara akuntan publik, akuntan perusahaan 

dan akuntan pendidik terhadap etika profesi. 
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2. Terdapat kesenjangan persepsi antara akuntan publik, akuntan perusahaan dan 

akuntan pendidik terhadap etika profesi dikarenakan akuntan publik memandang 

etika profesi sebagai hal yang sangat penting karena pekerjaan mereka sebagai 

akuntan publik memang menuntut para akuntan publik menjunjung tinggi dan 

memahami dengan baik tentang etika profesi. Sedangkan untuk akuntan 

perusahaan yang bekerja di perusahaan, aturan perusahaan yang berperan lebih 

penting pada akuntan perusahaan. Demikian halnya juga dengan akuntan 

pendidik, akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja untuk pengembangan 

ilmu akuntansi, kurang memahami dengan baik tentang etika profesi. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Desriani (1993) dan Winarna dan 

Retnowati (2003). 

 

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan penulis untuk dijadikan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya adalah: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengikutsertakan akuntan 

pemerintah, akuntan manajemen, akuntan pemerintah sekaligus 

akuntan pendidik, dan akuntan publik sekaligus akuntan pendidik 

sebagai objek penelitian. 

2. Responden dalam penelitian selanjutnya tidak hanya pada akuntan 

publik, akuntan perusahaan dan akuntan pendidik di Bandung, 

melainkan juga meliputi kota-kota yang ada di Indonesia. 


