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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi yaag di lakukan pada mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2015-2016 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, serta wawancara yang dilakukan pada beberapa alumni 

lulusan program studi akuntansi untuk mengetahui tentang jenjang karir setelah menyelesaikan 

studinya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, hasil dari prestasi mahasiswa akuntansi pada 

pembelajaran mata kuliah akuntansi khususnya enam mata kuliah yang dilihat dari hasil 

prestasi belajar nilai akhir mahasiswa tersebut yaitu   bahwa mahasiswa perempuan 

mempunya prestasi belajar lebih baik dari mahasiswa laki-laki. Dan dilihat dari bobot nilai, 

mahasiswa perempuan memang mempunyai nilai yang lebih tinggi pula dibandingkan 

dengan mahasiswa laki-laki.  

2. Dari data yang didapat atas hasil nilai akhir mahasiswa (IPK) menunjukan bahwa 

perolehan nilai rata-rata IPK mahasiswa untuk mahasiswa laki-laki berkisar diangka 2,49. 

Apabila angka IPK tersebut dimaasukan kedalam tabel predikat kelulusan, maka dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa laki-laki rata-rata mendapatkan predikat memuaskan 

(good). Sedangkan mahasiswa perempuan, rata-rata mendapatkan nilai IPK sebesar 3,39. 

Apabila angka tersebut dimasukan pada predikat kelulusan, maaka dapat disimpulkan 
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bahwa rata-rata mahasiswa perempuan lulus dengan predikat sangat memuaskan (very 

good).  

3. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga poin pertanyaan yang penulis ajukan dapat ditarik 

kesimpulaaan yaitu bahwa rata-rat judul skripsi yang diajukan berkaitaan dengan akuntansi 

dasar. Tetapi tidak semuanya, ada beberapa yang berhubungan dengan akuntansi sektor 

pajak,  akuntansi syariah, sistem informasi akuntansi, hingga auditing. Dan untuk 

pemahaman akuntansi, itu memang berdampak pada penyusunan skripsi terutama yang 

berhubungan langsung dengan akuntansi dasar. Tetapi hal itu tidak menjadi salah saatu 

faktor terselesaikannya tugas akhir/skripsi karena fakor lain juga berpengaruh seperti 

bagaimana sikap dan tekad daari individu masing-masing untuk dapat menyelesaikannya. 

Adapun beberpa kesulitan atau hambatan yang dilalui pada saat penyusunan tugas 

akhir/skripsi adalah terletak pada kurangnya buku sumber sebagai landasan teori dari 

penelitian yang dilakukan. Terlepas daripada itu, mahasiswa tidak mengalami banyak 

kesulitan dalam proses penyusunan tugas akhir/skripsi.  

4. Dari hasil dua poin pertanyaan wawancara diatas dan hasil wawancara dari alumni yang 

sudah menyelesaikan kuliahnya bisa ditarik kesimpulan yaitu bahwa memang selama 

perkuliahan nilai akademik mahasiswa perempuan lebih baik disbanding dengan 

mahasiswa laki-laki. Sedangkan jenjang karir setelah mereka menyelesaikan studinya tidak 

terlalu didampaki oleh hasil nilai akademik yang mereka terima ketika dibangku kuliah. 

Setelah selesai studinya, jenjang karir atau kesempatan kerja lebih berpeluang pada 

mahasiswa laki-laki.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian atas Analisis Perbedaan Gender 

terhadap Pemahan Akuntansi paada Program studi akuntansi atahun angkatan 2015-2016 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, peneliti member saran yaitu: 

1. Perlu adanya sistem atau cara yang dibangun dari berbagai subjek yang terlibat dalam 

proses belajar-mengajar yang terjadi. Subjek-subjek ini yang menjadi pokok permaslahan 

yang mengakibatkan adanya ketimpangan yang terjadi akibat perbedaan gender yang 

berimbas pada hasil belajar tiap mahasiswa tersebut terutama antara mahasiswa laki-laki 

dan mahasiswa perempuan. 

2. Sama seperti poin pertama, karena hal ini saling berhubungan. Inti dari permasalahannya 

yaitu kembali pada subjek yang menjadi faktor terjadinya banyak ketimpangan hasil akhir 

akademik (IPK) antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Jadi ini menjadi pekerjaan 

rumah kita semua bahwa bagaimana agar perbedaan gender tidak berdampak bagi hasil 

prestasi belajar setiap individu. 

3.  Harus adanya banyak faktor pendukung seperti ketersediaan buku sumber, serta literatur 

lain sebagai sumber untuk pengolahan tugas akhir/skripsi yang ada pada setiap 

perpustakaan perguruan tinggi atau universitas. sehingga setiap mahasiswa bisa lebih 

mudah dalam penyelesaian tugas akhir tersebut. 

 

 

 

 

 



96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


