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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Idealisme, 

Relativisme, dan Kreativitas Akuntan. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan convenience sampling. Adapun sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sampel utama dan 

sampel kontrol. Sampel utama dalam penelitian ini adalah Akuntan yang bekerja 

di Surabaya, sedangkan sampel kontrol adalah Mahasiswa Akuntansi dalam hal 

ini Mahasiswa jurusan S1 Akuntansi STIE Perbanas Surabaya. Sampel kontrol 

digunakan dalam  penelitian ini untuk mengetahui konsistensi apakah Idealisme, 

Relativisme, dan Kreativitas Akuntan tersebut sudah muncul saat para Akutan 

menjadi mahasiswa. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 70 kuesioner 

hasil jawaban responden Akuntan dan 100 kuesioner hasil jawaban responden 

Mahasiswa Akuntansi . Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji validitas 

dan reliabilitas, uji normalitas dan juga uji regresi linier berganda dengan 

memakai program statistik SPSS versi 11.5.  

Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Idealisme, Relativisme, dan Lama Kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap Kreativitas Akuntan 
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2. Umur tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kreativitas Akuntan 

3. Idealisme dan Relativisme berpengaruh sigifikan terhadap kreativitas 

Mahasiswa Akuntansi. 

4. Jenis kelamin dan Indeks Prestasi Kumulatif tidak berpenaruh signifikan 

terhadap kreativitas mahasiswa Akuntansi. 

5.2 Keterbatasan  

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pada penelitian ini reponden untuk sampel Akuntan hanya terbatas dari 

beberapa KAP saja karena banyak dari KAP yang tidak menerima 

pengisian kuesioner karena alasan kepadatan jam kerja di akhir tahun. 

2. Tidak adanya control responden untuk mengetahui bahwa kuesioner 

terdistribusi pada responden yang tepat, sehingga tidak dapat diketahui 

apakah kuesioner tersebut diisi oleh pihak yang sesuai. 

3. Pada penelitian ini umur responden untuk sampel Akuntan kurang 

bervariasi, hanya golongan umur pada tingkat yang sama yang banyak 

mengisi kuesioner. 

4. Pada penelitian ini Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk sampel 

Mahasiswa tidak digambarkan secara detail hanya secara skala interval 

saja. 
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5.3 Saran  

Setelah dilakukan analisa pada variabel-variabel yang diamati dalam 

penelitian ini serta didapatkannya kesimpulan, maka beberapa saran diberikan 

oleh peneliti yakni: 

1. Dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya pada saat melakukan penyebaran 

kuesioner dilakukan di bulan-bulan pertengahan tahun untuk mengantisipasi 

kepadatan kerja Akuntan Publik di akhir tahun.  

2. Untuk penelitian mendatang sebaiknya diadakan kontrol secara efisien dan 

efektik sehingga hasil keusioner lebih akurat dan tepat berdasarkan keadaan 

yang sebenarnya. 

3. Untuk penelitian mendatang sebaiknya kuesioner yang disebar lebih banyak 

sehingga variasi umur responden lebih banyak dan hasil penelitian bisa lebih 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 

4. Untuk penelitian mendatang, sebaiknya dalam kuesioner penelitian, responden 

diminta untuk mengisi IPK secara detail supaya hasil penelitian yang 

diperoleh bisa lebih bervariasi. 
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