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BAB V                                                                                             

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil dari pengujian yang sudah dilakukan untuk menguji hipotesis 

menunjukkan bahwa dari keempat variabel yang ada di penelitian ini, hanya 

variabel faktor bimbingan yang berpengaruh signifikan untuk mempengaruhi 

mahasiswa memilih jurusan akuntansi, dengan demikian hanya hipotesis 

untuk variabel bimbingan yang diterima dan variabel lainnya hipotesis 

ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru les akademik, orang-orang 

yang bekerja di profesi akuntan, guru SMA, dekan fakultas, anggota ikatan 

profesi, dan juga pemerintah memainkan peran penting bagi mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi. Apabila universitas hendak meningkatkan 

jumlah mahasiswa akuntansi maka dapat melakukan promosi secara gencar 

kepada orang-orang yang berpengaruh kepada individu. 

Selain itu, dari hasil pengujian juga dapat disimpulkan bahwa faktor 

karakteristik personal juga memiliki pengaruh signifikan namun negatif bagi 

mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi, yang berarti bahwa mahasiswa 

akuntansi tidak terlalu mementingkan ketertarikan pada bidang akuntansi 

serta tidak mementingkan alternatif pilihan terbaik dalam memilih jurusan 

akuntansi. 

Hubungan variabel ekspektasi karir dan persepsi merupakan variabel 

yang memiliki pengaruh positif yang tidak signifikan terhadap pilihan 

mahasiswa akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor karir di masa 
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depan, seperti gaji yang tinggi, ketersediaan pekerjaan, jumlah gaji awal, 

keamanan kerja, fleksibilitas cabang karir, kesempatan studi lanjut, pekerjaan 

memiliki prestis sosial tinggi, lingkungan kerja yang baik serta adanya 

kesempatan promosi hanya berpengaruh sedikit dalam keputusan mahasiswa 

mengambil jurusan akuntansi. Begitu juga dengan faktor-faktor persepsi 

seperti penjurusan di SMA, beban PR di SMA, guru SMA, nilai waktu SMA, 

serta kurikulum yang ada tidak memainkan peran besar dalam proses 

pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

Selain dari pengaruh variabel-variabel yang ada di model, hasil pengujian 

data juga menyimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi memprioritaskan 

akreditasi progdi dan biaya kuliah di urutan pertama dan kedua, serta mudah 

tidaknya diterima saat mendaftar dan ketersediaan program double-degree 

merupakan prioritas terakhir bagi mahasiswa untuk memilih jurusan 

akuntansi. Kualitas dosen dan fasilitas universitas merupakan hal-hal yang 

juga patut menjadi pertimbangan jika ingin menambah jumlah mahasiswa 

akuntansi. Secara demografis, mayoritas mahasiswa di jurusan akuntansi 

terdiri dari perempuan, berdomisili di Semarang, serta berasal dari jurusan 

IPS di SMA. Sehingga dari hal tersebut universitas dapat melakukan promosi 

yang lebih kuat pada segmen tersebut supaya meningkatkan peminat jurusan 

akuntansi. 

B. Keterbatasan 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah model penelitian hanya mampu 

menjelaskan 12% dari variansi data sehingga masih ada 88% faktor lainnya 
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yang mampu dijelaskan di luar model. Selain itu, sampel yang dipilih oleh 

peneliti juga kurang mampu dalam mewakili seluruh mahasiswa akuntansi di 

Indonesia karena responden yang dipilih hanya berasal dari Universitas 

Katolik Soegijapranata, Semarang.  

C. Saran 

Hasil dari penelitian ini menyarankan jika universitas dan pemerintah 

menginginkan adanya kenaikan pada jumlah mahasiswa akuntansi, maka 

sebaiknya menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan instrumen-

instrumen yang ada di variabel faktor bimbingan untuk menarik mahasiswa 

memilih jurusan akuntansi. Universitas dapat bekerja sama dengan guru-guru 

les akademik SMA, guru SMA, anggota ikatan profesi, serta orang-orang 

yang bekerja di bidang akuntansi untuk mempromosikan jurusan akuntansi 

yang ada sehingga mahasiswa lebih tertarik memilih jurusan akuntansi. 

Pemerintah juga dapat memberi dorongan seperti memberi beasiswa ke 

mahasiswa yang tertarik mengikuti jurusan akuntansi dan juga mengeluarkan 

peraturan-peraturan yang mampu memberdayakan akuntan dalam negeri. 

Universitas juga dapat menarik mahasiswa untuk memilih jurusan 

akuntansi dengan cara memiliki akreditasi program studi dan universitas yang 

baik sehingga mahasiswa lebih yakin memilih jika akreditasi program studi 

akuntansi adalah A. Selain itu, universitas juga dapat memberikan 

penawaran-penawaran menarik terkait biaya kuliah jurusan akuntansi yang 

bersaing dengan jurusan lainnya sehingga mahasiswa tertarik untuk masuk ke 

jurusan akuntansi dibanding jurusan lainnya. 
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Promosi untuk menggaet mahasiswa akuntansi juga dapat diprioritaskan 

di sekolah-sekolah yang ada di dalam kota karena banyak mahasiswa yang 

berkuliah di kota yang sama dengan domisilinya, serta universitas juga dapat 

lebih gencar berpromosi ke kaum hawa karena mayoritas mahasiswa 

akuntansi adalah perempuan. 

Saran peneliti untuk penelitian ke depannya dapat menguji dengan 

sampel yang lebih luas dan juga menambah variabel-variabel yang 

berpengaruh karena model penelitian ini hanya mampu menjelaskan sedikit 

saja tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam 

memilih jurusan akuntansi.  

 


