BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “analisis persepsi
mahasiswa akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan
karir”, maka dalam bab ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1.

Karir yang paling banyak diminati mahasiswa akuntansi secara keseluruhan
adalah pertama karir atau profesi sebagai Akuntan Perusahaan, kedua sebagai
Akuntan Pemerintah, ketiga sebagai Akuntan Publik dan keempat sebagai
Akuntan Pendidik. Sedangkan apabila berdasarkan perbedaan gender-nya,
mahasiswa berjenis kelamin laki-laki lebih memilih profesi sebagai Akuntan
Perusahaan, lalu Akuntan Publik, kemudian Akuntan Pemerintah dan yang
terakhir adalah Akuntan Pendidik. Untuk mahasiswa yang berjenis kelamin
perempuan, mereka lebih memilih profesi sebagai Akuntan Perusahaan, lalu
Akuntan Pemerintah, kemudian Akuntan Pendidik dan Akuntan Publik samasama berada pada posisi paling akhir.

2.

Berdasarkan pemilihan karirnya terdapat perbedaan persepsi antara
mahasiswa akuntansi yang memilih profesi sebagai Akuntan Publik dengan
mahasiswa akuntansi yang memilih profesi sebagai non Akuntan Publik
terkait dengan variabel penghargaan finansial, pelatihan profesional,
pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja dan pertimbangan
pasar kerja. Sedangkan apabila berdasarkan perbedaan gender-nya, maka
perbedaan persepsi diantara mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai
Akuntan Publik, Akuntan Pendidik, Akuntan Perusahaan dan Akuntan
Pemerintah terlihat pada faktor penghargaan finansial, pelatihan profesional,
pengakuan profesional, lingkungan kerja dan pertimbangan pasar kerja.
Sedangkan untuk faktor nilai-nilai sosial tidak terdapat perbedaan persepsi.

5.2 Saran
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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 finansial,
seperti gaji awal yang tinggi, kenaikan gaji yang cepat dan tersedianya dana
pensiun 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
sebagai Akuntan Publik yang akan dijalaninya kelak. Namun, tidak hanya
dalam hal penghargaan finansial saja, akan tetapi hal-hal lainnya pun yang
masih dianggap kurang diperhatikan alangkah lebih baiknya untuk lebih
diperhatikan ke depannya, seperti nilai-nilai sosial dan pertimbangan pasar
kerja.

2.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas ruang lingkup
populasi dengan menambah jumlah populasinya, tidak hanya sebatas di
Jabodetabek saja, sehingga hasilnya dapat digeneralisasi. Selain itu, teknik
pengumpulan datanya juga dapat dilakukan tidak hanya menggunakan
kuesioner yang sifatnya tertutup, akan tetapi bisa juga dilengkapi dengan
wawancara kepada responden. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk
lebih menggali faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap pemilihan karir
di bidang akuntansi selain keenam faktor yang telah dianalisis oleh penelitian
sebelumnya.
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