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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan terhadap 

mahasiswa Jurusan Akuntansi dan mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam UIN 

SUSKA Riau, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi 

antara mahasiswa Jurusan Akuntansi dan mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam 

terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi Syari’ah di Perbankan Syari’ah Pekanbaru. 

Hal ini sesuai dengan hasil uji hipotesis yang menolak hasil hipotesis Ha1, Ha2, 

Ha3, Ha4, dan Ha5 serta menerima H0.  

Dari hasil uji mann withney / wilcoxon bahwa tidak terdapat perbedaan 

persepsi antara mahasiswa akuntansi dan mahasiswa ekonomi Islam terhadap 

penerapan prinsip akuntansi syari’ah di perbankan syari’ah pekanbaru. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yaitu variabel persaudaraan memilki nilai 

probabilitas Ha1 (0,211) > 0,05. Variabel keadilan memilki nilai probabilitas Ha2 

(0,770) > 0,05. Variabel keseimbangan memilki nilai probabilitas Ha3 (0,486) > 

0,05. Variabel kemaslahatan memilki nilai probabilitas Ha4 (0,265) > 0,05. Dan 

Variabel universalisme memilki nilai probabilitas Ha5 (0,210) > 0,05. Dari hasil 

ini menunjukkan bahwa Ha ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat 

perbedaan persepsi antara mahasiswa Jurusan Akuntansi dan mahasiswa Jurusan 

Ekonomi Islam terhadap Penerapan Prinsip Akuntansi Syari’ah di Perbankan 

Syari’ah Pekanbaru dan Mahasiswa akuntansi dan ekonomi Islam percaya bahwa 
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prinsip akuntansi syari’ah yang berasaskan persaudaraan, keadilan, keseimbangan, 

kemaslahatan dan universalisme sudah layak dan baik untuk diterapkan di 

perbankan syari’ah pekanbaru. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengemukakan beberapa 

saran yang membangun sebagai berikut: 

1. Agar bisa mengetahui bagaimana sebenarnya penerapan prinsip akuntansi 

syari’ah di perbankan syari’ah pekanbaru, maka sebaiknya peneliti 

selanjutnya mengambil sampel tidak hanya dari mahasiswa saja tetapi juga 

bisa dari dosen, praktisi, karyawan bank dan nasabah sebagai 

respondennya agar bisa didapatkan hasil yang lebih memuaskan. 

2. Untuk bisa membuat kuisioner yang lebih mudah dipahami oleh responden 

sehingga akan didapatkan hasil yang lebih baik. 

3. Dengan perkembangan ekonomi Islam yang semakin pesat salah satunya 

prosuk perbankan syari’ah khususnya di Pekanbaru, maka seyogyanya 

pihak kampus terutama jurusan bisa memberikan pemahaman yang lebih 

baik dan mendalam kepada mahasiswa salah satunya dengan adanya dosen 

yang ahli dibidangnya sehingga mahasiswa paham akan pentingnya 

ekonomi Islam, akuntansi syari’ah dan perbankan syari’ah dalam 

mengatur ekonomi dalam tatanan kehidupan dan juga bisa mengambil 

andil sebagai pemain dalam perkembangan ekonomi Islam kedepan. 

Insyaallah. 


