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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian eksperimen dan pembahasan mengenai 

minat mahasiswa akuntansi dalam menjadi akuntan publik, berdasarkan pemberian 

informasi profesi akuntan publik pada mahasiswa tingkat awal studi akuntasi 

universitas pendidikan Indonesia, dapat penulis ambil keputusan sebagai berikut: 

Proses pelaksanaan eksperimen berupa pemberian informasi akuntan publik 

berjalan dengan baik, dimana setiap mahasiswa mampu mengikuti diskusi 

dengan baik. Terdapat perbedaan minat menjadi Akuntan Publik pada 

responden yang mendapatkan informasi profesi Akuntan Publik dengan yang 

tidak mendapatkan informasi profesi Akuntan Publik. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pemberian suatu pemahaman yang eksklusif kepada 

mahasiswa Akuntansi akan berpengaruh pada bertambahnya minat seseorang 

untuk menjadi Akuntan Publik. 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Hasil dari penelitian ini secara tidak langsung mampu memberikan implikasi 

bagi beberapa pihak yang terkait yaitu instansi Akuntan Publik dan akademisi 

khususnya, implikasi tersebut yaitu: 

Pemberian informasi mengenai profesi Akuntan Publik menjadi salah satu 

faktor penting dalam menentukan suatu pilihan karir bagi seseorang 

khususnya untuk menyelesaikan masalah krisis Akuntan Publik di Indonesia. 

Bagi akademisi dapat memberikan pemahaman dan informasi mengenai 

Akuntan Publik agar dapat meningkatkan minat seorang mahasiswa untuk 

menentukan profesi yang akan dijalaninya selepas selesai kuliah nanti. Dan 

untuk instansi Akuntan Publik diharapkan dapat melakukan sosialisasi 

kepada calon sarjana Akuntansi untuk meningkatkan jumlah Akuntan Publik 

di Indonesia. 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan yang mampu untuk 

dikembangkan lagi oleh penelitian selanjutnya, diantaranya adalah: 
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1. Penelitian hanya melakukan perbandingan test akhir antara satu kelas dengan 

kelas lainnya. Penulis memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 

agar memberikan tingkatan perlakuan yang lebih terhadap pemberian 

informasi agar memperjelas mengenai informasi apa yang dibutuhkan bagi 

responden secara spesifik. 

2. Penelitian eksperimen dilakukan secara daring kurang efektif dilakukan. 

Dalam penelitian eksperimen memerlukan sebuah kontrol yang lebih 

dibandingkan penelitian yang menggunakan desain lainnya. Oleh karena itu, 

penelitian selanjutnya lebih baik dilakukan di kelas, sehingga peneliti mampu 

mengontrol responden lebih baik. 

3. Kurangnya pembahasan yang mendalam pada penelitian ini mengenai faktor 

yang menyebabkan seseorang tidak memilih profesi menjadi akuntan publik. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan pada penelitian selanjutnya untuk 

meneliti lebih dalam faktor apa saja yang membuat seseorang tidak memilih 

profesi akuntan publik. 


