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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan dengan tujuan 

menganalisis Kode Etik Akuntan Profesional yang dikeluarkan oleh IAI dalam 

pandangan Al-Qur'an dan Al-Hadist, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Prinsip dasar etika akuntan yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan 

kehati-hatian profesional, kerahasiaan dan perilaku profesional telah 

selaras dengan konsep etika pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. 

2. Pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip dasar etika akuntan profesional 

merupakan bukti bahwa terdapat banyak akuntan yang mengesampingkan 

regulator yang telah ditentukan oleh ikatan profesi maupun pemerintah. 

Akuntan juga kurang menyadari ancaman dari sisi Agama terkhusus 

Agama Islam yang memberlakukan sanksi dunia dan juga akhirat. Sanksi 

yang berlaku di Indonesia tidak membuat mereka jera dan bahkan tidak 

mampu membuat takut akuntan lainnya. Sanksi sosial dapat lebih 

memberikan efek jera yaitu dengan dikucilkan oleh publik dan akan sulit 

untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Akuntan yang tidak sekedar tau 

tetapi patuh kepada Agama akan tertanam dalam dirinya sikap integritas. 
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1.2. Saran 

Dari kesimpulan dan fakta yang diperoleh dari penelitian ini, adpun saran 

yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini. Saran yang 

ditunjukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada sehingga 

dapat diperbaiki dan dikembangkan pada masa mendatang, diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Kredibilitas kualitas pelaporan keuangan Indonesia dapat terancam maka 

pemerintah maupun ikatan profesi memberikan regulator kepada 

penanggung jawab laporan keuangan di setiap perusahaan. Belajar dari 

kasus-kasus kecurangan yang ada penyebab terjadinya kecurangan 

tersebut karena penanggungjawab laporan keuangan, terkhusus pada 

industri keuangan dan pasar modal belum mewajibkan akuntannya 

bersertifikasi Chartered Accountant (CA). 

2. Lembaga pendidikan menambahkan mata kuliah kode etik profesi akuntan 

agar calon akuntan profesional mengetahui dan memahami sejak awal 

prinsip dasar kode etik akuntan profesional.  

3. Hasil penelitian ini dapat mengalami bias dalam pengumpulan dan 

interprestasi data karena keterbatasan peneliti berupa narasi dari hasil 

wawancara maupun hasil analisis kasus yang ada. Hal lain yang dapat 

dipertimbangkan dari penelitian selanjutnya yaitu peneliti dapat 

memperbanyak narasumber pada tiap profesi akuntan dan melakukan 

penelitian dalam waktu yang cukup. 


