
 
 

77 
 

BAB V  

     KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1.Kesimpulan 

Dari hasil pengujian, analisis dan hasil yang telah didapatkan untuk penelitian 

ini maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Motivation factor tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa S1 

akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata untuk mengikuti ujian 

Certified Public Accountant (CPA Exam)  

2. Hygiene Factor berpengaruh terhadap minat mahasiswa S1 akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata untuk berminat dalam mengikuti ujian 

Certified Public Accountant (CPA Exam)  

5.2.Saran  

Saran-saran yang diberikan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk peneliti selanjutnya apabila mereplikasi penelitian ini, lebih baik 

apabila subjek diperluas ke beberapa universitas yang memiliki program 

studi ekonomi jurusan akuntansi. hal ini dilakukan agar mengetahui 

apakah terdapat perbedaan hasil dari penelitian dengan menggunakan teori 

yang sama dan universitas yang tidak hanya satu universitas saja 

2. Setelah dilakukan pengujian terdapat hasil bahwa motivasi yang berasal 

dari luar diri sendiri atau eksternal factor lebih mampu mendorong 

mahasiswa S1 akuntansi untuk berminat mengikuti ujian CPA sehingga 

alangkah baiknya universitas yang memiliki program studi ekonomi 

jurusan akuntansi memberikan sosialisasi tentang karier seorang akuntansi 

yang memiliki gelar dan tidak memiliki gelar CPA, atau dapat juga 
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memberikan suatu sosialisasi pentingnya gelar CPA untuk seorang 

akuntan. 

3. Untuk variabel yang diterima adalah variabel Hygiene namun pada 

variabel ini pertanyaan yang memiliki nilai rata rata yang rendah adalah 

pertanyaan yang meliputi keamanan pekerjaan, sehingga untuk pihak 

pihak yang berkaitan dengan sosialisasi tentang CPA alangkah lebih baik 

mahasiswa diberikan sebuah ilustrasi tentang dunia kerja atau dunia karier 

yang dapat dijalankan dengan adanya gelar CPA yang disertakan 

keamanan dan jaminan apasaja yang dapat diberikan apabila bekerja 

dengan gelar CPA dan yang tidak bergelar CPA 

5.3. Keterbatasan riset 

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu Variabel Independen Hygiene 

dinyatakan diterima namun pada variabel ini terdapat pertanyaan yang rata 

ratanya rendah pada bagian sub pertanyaan tentang keamanan, pertanyaan ini 

memiliki nilai rata rata 3,34 yang tergolong paling rendah dari pada sub 

pertanyaan yang lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


