
 
 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil analisis pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Rasa urgensi tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA. . Mahasiswa mempunyai kesempatan yang 

lebih banyak dalam setahun untuk mengikuti ujian CPA sehingga 

rasa urgensi tidak dibutuhkan. 

2. Kemampuan dan Usaha bepengaruh positif pada niat mahasiswa 

untuk mengikuti ujian CPA. Semakin tinggi kemampuan dan usaha 

yang dilakukan maka niat untuk mengikuti ujian CPA juga 

semakin tinggi.  

3. Kesulitan dan Keberuntungan tidak berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Mahasiswa meyakini 

bahwa untuk lulus ujian CPA tidak diperlukan faktor di luar 

kendali mereka, melainkan faktor yang dilakukan dengan kuasa 

diri sendiri. 

4. Kemampuan Diri berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa 

untuk mengikuti ujian CPA. Dengan tingkat kemampuan diri yang 

tinggi menghasilkan perasaan peningkatan kompetensi yang dapat 

menyebabkan melakukan hal – hal yang dianggap sulit. Hal ini 

dibuktikan dengan mendapatkan IPK yang tinggi selama 



 
 

 
 

perkuliahan. Dengan demikian kemampuan diri memiliki 

pengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Biaya 

Mempersiapkan Ujian CPA tidak berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Mahasiswa beranggapan 

bahwa biaya pendidikan merupakan keseluruhan pengorbanan 

finansial yang dikeluarkan oleh mahasiswa tersebut untuk 

keperluan selama menempuh pendidikan dari awal sampai 

berakhirnya pendidikan. 

5. Daya tarik berpengaruh positif pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA. Lulus ujian CPA akan menarik bagi 

beberapa mahasiswa sehingga mahasiswa stermotivasi untuk 

mengikuti ujian CPA. Hal ini menunjukan bahwa daya tarik CPA 

dapat meningkatkan niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

6. Biaya Mempersiapkan Ujian CPA tidak berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Mahasiswa beranggapan 

bahwa biaya pendidikan merupakan keseluruhan pengorbanan 

finansial yang dikeluarkan oleh mahasiswa tersebut untuk 

keperluan selama menempuh pendidikan dari awal sampai 

berakhirnya pendidikan. 

7. Biaya Mengikuti Ujian CPA tidak berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti CPA. Seberapa besar biaya untuk 

mengikuti ujian CPA tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa 

untuk mengikuti ujian CPA. 



 
 

 
 

8. Dukungan Finansial dari Keluarga tidak berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Seberapa besar dukungan 

finasial dari keluarga tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA.  

9. Dukungan Sosial dari Keluarga dan teman tidak berpengaruh pada 

niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Seberapa besar 

dukungan sosial yang diberikan dari keluarga dan teman tidak 

memberikan pengaruh terhadap mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA. 

10. Akses ke Panutan tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA. Akses ke panutan tidak diperlukan 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

11. Dukungan Psikologis dari Fakultas tidak berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Dukungan Psikologis dari 

Fakultas tidak diperlukan oleh mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA. 

12. Dukungan Fungsional dari Fakultas tidak berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Dukungan Fungsional 

tidak diperlukan oleh mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

13. Dukungan Finansial dari calon perusahaan tdak berpengruh 

terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. semakin 

besar dukungan yang akan diberikan pada calon perusahaan maka 



 
 

 
 

niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA juga akan semakin 

tinggi. 

14. Karir protean tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA. Sikap karir yang dimiliki mahasiswa tidak 

berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

  

 

5.2 Saran  

Melihat dari hasil penelitian yang sudah ada, maka peniliti memiliki 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Universitas  

Universitas diharapkan mampu untuk membuat program – program 

untuk mendorong mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Universitas 

diharapkan meningkatkan kemampuan dan usaha yang dimiliki 

mahasiswa, kemampuan diri yang dimiliki mahasiswa, dan daya tarik 

terhadap CPA sehingga meningkatkan niat mahasiswa untuk mengikuti 

ujian CPA.  

2. Bagi Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai penanggung jawab 

sertifikat akuntansi diharapkan dapat mengenalkan CPA sejak dini 

dengan mensosialisasikan pada mahasiswa akuntansi pada tahun awal 

masuk universitas. Pada pembahasan sebelumnya mahasiswa tidak yakin 

kapan untuk mengambil CPA karena CPA dinilai kurang menarik 

daripada profesi lainnya. 



 
 

 
 

5.3 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan memiliki keterbatasan di 

dalamnya, yaitu: 

1. Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 90% yang artinya peneliti menggunakan tingkat error yang 

dapat ditoleransi sebesar 10%. Untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat meningkatkan tingkat keyakinan sebesar 95% yang 

artinya tingkat error yang digunakan sebesar 5%. 

2. Bahasa dalam kuesioner sulit dimengerti responden sehingga banyak 

responden yang kurang mengerti dalam menjawab kuesioner dan 

menyebabkan variabel ditolak. Untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan mengunakan kuesioner yang lebih menggunakan bahasa 

yang mudah dimengerti dan dipahami. 

  


