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BAB V 

  SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1         Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Kecerdasan 

Emosional Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi pada mahasiswa Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh kesadaran diri terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai 

uji t sebesar 1,996 dan nilai signifikansi  0,050, Berdasarkan nilai signifikansi t 

tersebut, menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih rendah dengan taraf signifikan 

0,05.  Sehingga disimpulkan bahwa kesadaran diri mahasiswa berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa Prodi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.  

2. Tidak terdapat pengaruh pada pengaturan diri terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis 

diperoleh nilai uji t sebesar 1,768 dan nilai signifikansi  0,081, Berdasarkan nilai 

signifikansi t tersebut, menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih tinggi dengan taraf 

signifikan 0,05.  Sehingga disimpulkan bahwa pengaturan diri mahasiswa tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa Prodi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.  

3. Tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai 

uji t sebesar 0,466 dan nilai signifikansi  0,643, Berdasarkan nilai signifikansi t 

tersebut, menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dengan taraf signifikan 

0,05. Sehingga disimpulkan bahwa motivasi mahasiswa tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa Prodi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.  

4. Terdapat pengaruh empati terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada 

mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis diperoleh nilai 

uji t sebesar 3,747 dan nilai signifikansi  0,000, Berdasarkan nilai signifikansi t 

tersebut, menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih rendah dengan taraf signifikan 

0,05.  Sehingga disimpulkan bahwa empati mahasiswa berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi.  

5. Terdapat pengaruh keterampilan sosial terhadap tingkat pemahaman 

akuntansi pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis 

diperoleh nilai uji t sebesar -0,846 dan nilai signifikansi  0,400, Berdasarkan nilai 

signifikansi t tersebut, menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih rendah dengan 
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taraf signifikan 0,05.  Sehingga disimpulkan bahwa keterampilan sosial 

mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi.  

6. Terdapat pengaruh kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati 

maupun keterampilan sosial terhadap tingkat pemahaman akuntansi mahasiswa 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi. Hal ini terbukti dari hasil uji hipotesis uji F statistik sebesar 14,569 

dengan signifikansi sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi F lebih kecil dari 0,05,  yang berarti bahwa pengujian simultan dari 

variabel kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati maupun keterampilan 

sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi 

mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi. 

5.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kecerdasan 

emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi pada mahasiswa Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, maka 

penulis dapat mengambil saran sebagai berikut  

1. Kesadaran diri sangat berperan penting dalam membentuk kepercayaan 

diri mahasiswa selain dirinya dapat menyadari kelemahan dan kelebihan dirinya 

pribadi hal itupun bisa membawa kepada arah yang lebih baik lagi dalam 

memperbaiki kekurangan dan menambah kelebihan berbentuk ilmu pengetahuan 
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akuntansi oleh karena itu perlu adanya sikap tegas atau media pembelajaran yang 

mengantarkan agar mahasiswa lebih menyadari kesadaran dirinya.  

2. Perlu adanya peningkatan dan pengembangan diri mahasiswa dalam segi 

pengaturan diri dan motivasi sehingga semua itu dapat menjadi korelasi yang 

lebih baik dalam menunjang pemenuhan pemahaman akuntansi pada mahasiswa. 

3. Perlu adanya perkembangan dalam pola kumunikasi aktif dalam ruang 

lingkup kelas sehingga terus lebih  menambah nilai keterampilan sosial dan rasa 

empati antara mahasiswa akuntansi yang nantinya akan lebih mudah dalam 

pemahaman akuntansi.  

.4.  perlu adanya tindak lanjut dalam penelitian ini, berhubung masih 

besarnya faktor lain yang mempengaruhi pemahaman akuntansi pada mahasiswa, 

sehingga dapat memudahkan semua pihak dalam memperbaiki ruang lingkup 

mahasiswa akuntansi. 


