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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan 

publik dan non akuntan publik,” maka dalam bab ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis faktor eksploratori menunjukkan bahwa faktor yang memiliki 

pengaruh signifikan, yaitu sebesar 43,06%, terhadap pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi adalah variabel penghargaan, yang terdiri atas 

penghargaan finansial, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan nilai 

intrinsik pekerjaan. Sedangkan faktor yang kurang signifikan, yaitu sebesar 

16,22%, mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa akuntansi adalah variabel 

lingkungan kerja, yang terdiri atas pengakuan profesional, lingkungan kerja 

dan persepsi tentang manfaat profesi akuntan publik. 

2. Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang memilih 

profesi akuntan publik dengan non akuntan publik terkait dengan variabel 

lingkungan kerja (pengakuan profesional, lingkungan kerja dan persepsi 

tentang manfaat profesi akuntan publik). Sedangkan untuk variabel 

penghargaan (penghargaan finansial, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar 
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kerja dan nilai intrinsik pekerjaan) tidak terdapat perbedaan persepsi antara 

mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik dengan non akuntan publik. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pihak-pihak terkait dengan profesi akuntan, khususnya akuntan publik, untuk 

lebih memperhatikan hal-hal yang terkait dengan penghargaan, seperti 

penghargaan finansial, keamanan kerja dan kemudahan mengakses informasi 

lapangan kerja untuk akuntan publik yang masih kurang optimal 

dibandingkan dengan profesi non akuntan publik sehingga para mahasiswa 

khususnya lulusan akuntansi bisa lebih termotivasi dan berminat untuk 

menjalani profesi yang akan dijalaninya kelak, khususnya profesi akuntan 

publik. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup 

populasi dengan menambah program studi akuntansi berakreditasi B atau C 

atau juga dapat mengkombinasikan keduanya/ketiganya sehingga diperoleh 

perbandingan hasil antara mahasiswa akuntansi yang ada di program studi 

akuntansi berakreditasi A, B dan C sehingga hasilnya dapat digeneralisasi. 

Selain itu, teknik pengumpulan datanya juga dapat dilakukan tidak hanya 

menggunakan kuesioner tetapi bisa dilengkapi dengan wawancara/observasi 

kepada responden. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk lebih 

menggali faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pemilihan karir di 
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bidang akuntansi selain kedelapan faktor yang telah dianalisis oleh penelitian-

penelitian sebelumnya.      


