
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Keismpulan 

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulannya adalah sebagai berikut: 

1. Accounting job outcomes berpengaruh positif terhadap  niat mahasiswa 

untuk berkarir di bidang akuntansi. 

2. Perceived accountants’ ethical behavior tidak berpengaruh terhadap  niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

3. Accounting job requirements tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa 

untuk berkarir di bidang akuntansi. 

4. Professional training berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk 

berkarir di bidang akuntansi. 

5. Reputation of accounting profession berpengaruh positif terhadap  niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

6. Feeling about accounting profession berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

7. Social values tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di 

bidang akuntansi. 

8. Self Efficacy dapat memediasi pengaruh antara Accounting Knowlegde 

dengan niat mahasiswa.  



 

9. Niat mahasiswa berpengaruh positif terhadap  rekomendasi untuk berkarir 

di bidang akuntansi. 

5.2. Saran 

Saran untuk penelitian ini adalah: 

1. Meningkatkan behavior attitude yang terdiri dari accounting job 

outcomes, reputation of accounting profession, feeling about 

accounting profession, karena berdasarkan hasil penelitian variabel 

tersebut berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di 

bidang akuntansi.  

Untuk meningkatkan Behavior Attitude, dosen mewajibkan 

mahasiswa untuk mengikuti seminar. Dengan mengikuti seminar 

mahasiswa akan mengetahui bagaimana reputation of accounting 

profession, feeling about accounting profession dari narasumber. 

2. Meningkatkan Perceived Behavioral Control yang terdiri dari 

Professional Training, Accounting Knowledge, Self Efficacy, karena 

berdasarkan hasil penelitian variabel tersebut berpengaruh positif 

terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

3. Untuk meningkatkan Professional Training disarankan kepada 

Organisasi Profesi atau Ikatan Akuntansi untuk memberikan atau 

mengadakan lebih banyak pelatihan -  pelatihan akuntansi, guna 

meningkatkan keahlian. Untuk meningkatkan Accounting Knowledge 

disarankan kepada Universitas untuk dapat mengadakan seminar dan 

mengundang ahli praktisi, guna meningkatkan keahlian dan 



 

pengetahuan akuntansi mahasiswa. Ketika keahlian dan pengetahuan 

akuntansi mahasiswa sangat baik, hal ini akan meningkatkan rasa 

kepercayaan diri (Self Efficacy) mahasiswa. 

4. Sebaiknya untuk penelitian yang akan datang dapat menambahkan 

sampel. Karena penelitian ini mengambil sampel Mahasiswa 

Akuntansi Universitas Swasta yang Terakreditasi A, di kota 

Semarang. Bisa ditambahkan atau diperluas menjadi Mahasiswa 

Akuntansi Universitas Swasta di Kota Semarang, atau Mahasiswa 

Akuntansi Universitas Negri di Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


