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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Pada subbab ini berisi tentang kesimpulan yang telah didapat oleh peneliti 

melalui penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengenai Persepsi mahasiswa 

akuntansi terhadap penerapan akuntansi syariah. Persepsi penerapan akuntansi 

syariah terdapat lima aspek yang meliputi tingkat kepentingan penggunaan 

informasi yang mana hal ini dapat mempengaruhi pengetahuan responden 

mengenai laporan keuangan yang berbasis syariah. Orientasi penyajian akuntansi 

syariah yang memiliki perbedaan dengan penyajian laporan keuangan 

konvensional. Akuntansi syariah memiliki penyajian yang mengandung prinsip 

agama yang dijadikan sebagai parameter karena dalam akuntansi syariah tidak 

menggunakan system bungan/riba tetapi menggunakan system bagi hasil, 

sehingga aktivitas halal dan haram dapat terseleksi. Saat ini pemerintah semakin 

mendukung keberadaan akuntasni syariah, hal ini dibuktikan dengan adanya 

PSAK Syariah yang sudah mulai diterapkan dalam produk perbankan, Sedangkan 

model akuntansi syariah responden masih belum memberikan persepsi yang jelas 

karena responden kurang memahami masalah hal tersebut. Hal ini dibuktikan 

dengan persepsi responden dalam penelitian ini menunjukkan persepsi yang baik 

terkait dengan 5 instrumen pertanyaan yang diberikan yang kemudian dirinci lagi 

ke dalam 27 item pertanyaan.  
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Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai tingkat kepentingan pengguna 

laporan akuntansi syariah mayoritas responden memiliki persepsi yang 

berseragam, pengguna laporan akuntansi sangat berkepentingan terhadap 

informasi akuntansi syariah. Responden telah menyadari bahwa akuntansi syariah 

sangat dibutuhkan di setiap perguruan tinggi ekonomi untuk dipelajari lebih detail 

dan diterapkan dalam dunia kerja. Responden juga banyak yang ingin terjun 

bekerja di perusahaan yang berbasis syariah. Akuntansi syariah bukan hanya 

sekedar instrumen laporan keuangan biasa tetapi memiliki sisi lain yang 

memberikan kemaslahatan dan keberkahan kepada para penggunanya. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai orientasi penyajian informasi 

akuntansi syariah. Responden memiliki persepsi bahwa orientasi penyajian 

informasi akuntansi syariah berbeda dengan akuntansi konvensional. Akuntansi 

syariah lebih berorientasi kepada masalah agama, hal ini diperkuat oleh alasan 

pengguna yang menyatakan bahwa akuntansi syariah lebih mengedepankan 

masalah agama Islam dalam setiap transaksinya serta orientasi akuntansi syariah 

lebih mengedepankan pada kemaslahatan umum bukan hanya mencari 

keuntungan semata. Penyusunan laporan keuangan akuntansi syariah 

menempatkan aspek kejujuran dan keadilan pada posisi yang paling utama di 

dalam melakukan proses akuntansi sampai dengan produk laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai aktivitas halal dan haram dalam 

sistem akuntansi syariah. Responden memiliki persepsi bahwa akuntansi syariah 

mampu memilah antara aktivitas halal dan haram. Menurut responden akuntansi 

syariah dapat membedakan aktivitas halal dan haram disetiap transaksinya, karena 
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akuntansi syariah berdasarkan prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan 

prinsip kebenaran. Sehingga laporan keuangan akan menyajikan informasi yang 

benar dan jauh dari kebohongan (kecurangan). 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya pemerintah dalam 

menerapkan akuntansi syariah. Responden memiliki persepsi bahwa pemerintah 

sudah memberikan dukungan terhadap penerapan akuntansi syariah hal ini 

diperkuat dengan catatan responden yang menyatakan bahwa pemerintah sudah 

mendukung mengenai penerapan akuntansi syariah hal ini dibuktikan dengan 

adanya DSAK (Dewan Standar Akuntansi) yang bertugas untuk menyusun PSAK 

syariah. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model akuntansi syariah dalam 

penerapan akuntansi syariah. Responden belum memiliki persepsi yang jelas 

mengenai model akuntansi syariah, meskipun sebagian responden sudah pernah 

melihat laporan akuntansi syariah namun sebagian besar tidak mengetahui 

mengenai model akuntansi syariah. Secara garis besar model akuntansi syariah 

masih dalam wilayah perdebatan oleh para akuntan, sehingga memerlukan 

pengkajian yang lebih mendalam mengenai kerangka konseptual, prinsip serta 

laporan keuangannya. 

Berdasarkan kesimpulan mengenai penerapan akuntansi syariah yang telah 

diuraikan, bahwa akuntansi syariah merupakan keseluruhan perlakuan akuntansi 

yang berdasarkan prinsip pertanggung jawaban, prinsip keadilan dan prinsip 

kebenaran. Berkaitan dengan hal tersebut penerapan akuntansi syariah tidak akan 

mengabaikan lima instrumen yaitu mengenai tingkat kepentingan pengguna 



103 
 

 
 

informasi akuntansi syariah, orientasi penyajian informasi akuntansi syariah, 

aktivitas halal dan haram dalam sistem akuntansi syariah, upaya pemerintah 

dalam menerapkan akuntansi syariah dan model akuntansi syariah dalam 

penerapan akuntansi syariah. Lima instrumen tersebut yang sangat penting yang 

menjadi dasar dalam penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan  

Setelah melakukan penelitian terkait dengan topik persepsi mahasiswa 

akuntansi terhadap penerapan akuntansi syariah, peneliti menemukan beberapa 

keterbatasan terkait dengan topik tersebut. Keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan responden mahasiswa akuntansi 

2. Penelitian ini tidak membedakan antara responden non muslim dan 

muslim 

3. Penelitian ini hanya mengunakan responden mahasiswa akuntansi. 

5.3 Saran  

Dari keterbatasan yang telah diungkapkan, maka saran untuk penelitian 

selanjutnya yang terkait dengan topik persepsi mahasiswa akuntansi terhadap 

penerapan akuntansi syariah ini antara lain : 

1. Peneliti selanjutnya disarankan menambah objek penelitian dan lebih 

diperbanyak, seperti menambah objek para akuntan. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan membedakan antara responden muslim 

dan non muslim 

3. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lagi lokasi penelitian, 

tidak hanya di STIE Perbanas Surabaya. 
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