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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap self efficacy. Hasil penelitian 

ini mendukung teori social kognitif yang mengatakan bahwa salah satu 

faktor dalam perkembangan self efficacy adalah melalui sekolah atau 

dengan kata lain tingkat pendidikan. 

2. Tidak ada pengaruh positif self efficacy terhadap goals untuk menjadi 

CPA. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian oleh Lent et al (1994) 

dalam jurnal Jerry Schonfeld tahun 2017. Namun dapat berpengaruh 

terhadap goals jika bersamaan dengan outcome expectations. 

3. Ada pengaruh positif self efficacy terhadap outcome expections. Hasil 

ini mendukung penelitian Lent et al (1994, 2000). 

4. Ada pengaruh positif outcome expectations terhadap goals untuk 

menjadi CPA. Hasil ini mendukung teori SCCT yang mengatakan 

bahwa outcomes expectations dapat mempengaruhi minat seseorang 

dalam menekuni karir yang ia pilih. Hasil ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Gore & Leuwerke (2000).
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5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini : 

1. Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata self 

efficacy dan goals mahasiswa S2 lebih tinggi daripada mahasiswa S1. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka 

penetapan tujuan juga semakin tinggi.. Walaupun self efficacy tidak 

berpengaruh positif terhadap goals, namun penetapan tujuan 

mahasiswa S2 tetap lebih tinggi dibandingkan mahasiswa S1. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, 

semakin tinggi self efficacy seseorang. Kemudian, hasil peneilitian 

juga menunjukkan bahwa semakin tinggi self efficacy maka semakin 

tinggi outcome expectations mahasiswa. Hasil pnelitian juga 

menunjukkan bahwa semakin tinggi outcome expectations maka 

semakin tinggi pula penetapan tujuan atau goals seseorang. Jadi, 

secara tidak langsungg tingkat pendidikan memepengaruhi penetapan 

tujuan seseorang. Oleh karena itu mahasiswa sebaiknya menempuh 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga tingkat keyakinan 

dirinya dapat meningkat dan dapat menetapkan tujuan yang lebih 

tinggi 

2. Lembaga pendidikan yang memiliki program studi S2 akuntansi 

sebaiknya memasukkan program sertifikasi CPA ke dalamnya. 

Sehingga, mahasiswa yang memiliki tingkat keyakinan tinggi dan 
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ingin mengikuti sertifikasi CPA bisa lebih mudah dalam mengikuti 

sertifikasi CPA. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

1. Pada kuesioner yang berkaitan dengan self efficacy kurang 

menunjukkan bahwa pertanyaan tersebut berkaitan langsung dengan 

CPA. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

memperbaiki instrument kuesioner. 

2. Jumlah sampel  mahasiswa S2 tidak memenuhi target minimal yang 

berjumlah 87 mahasiswa. Peneliti hanya mendapatkan sampel 

sebanyak 53 mahasiswa. 

 




