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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Faktor pribadi berpengaruh positif terhadap minat siswa memilih jurusan 

akuntansi.  

2. Faktor referensi berpengaruh positif terhadap minat siswa memilih jurusan 

akuntansi.  

3. Faktor terkait pekerjaan berpengaruh positif terhadap minat siswa memilih 

jurusan akuntansi.  

 

5.2. Saran 

1. Bagi siswa SMA kelas XII di Semarang. 

a) Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada bagian sebelumnya, 

pengaruh dari faktor pribadi: akuntansi itu menantang terbukti paling 

rendah terhadap minat siswa memilih jurusan akuntansi. Sebaiknya hal 

ini menjadi bahan pertimbangan agar saat melakukan promosi ke 

SMA, dapat menonjolkan apa yang menarik dari akuntansi sehingga 

akuntansi tidak terkesan pelajaran yang membosankan bagi siswa 

SMA. Sebagai contoh, mengadakan lomba akuntansi pada anak SMA 

yang bertema fun accounting. 
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b) Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada bagian sebelumnya, 

pengaruh dari faktor referensi: pekerjaan orang tua terbukti paling 

rendah terhadap minat siswa memilih jurusan akuntansi. Orang tua 

merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pengembilan 

keputusan siswa memilih jurusan akuntansi. Sebaiknya hal ini menjadi 

bahan pertimbangan agar saat melakukan promosi, pihak univerditas 

dapat mengadakan kegiatan promosi yang dapat dikunjungi oleh orang 

tua. Sebagai contoh, mengadakan education fair di SMA di mana 

education fair sering dikunjungi oleh orang tua dan anak. 

2. Bagi universitas di Semarang, berdasarkan hasil statistik deskriptif pada 

bagian sebelumnya, pengaruh dari faktor terkait pekerjaan: mendapatkan 

pekerjaan dengan gaji tinggi jika lulus dengan gelar akuntansi terbukti 

paling rendah terhadap minat siswa memilih jurusan akuntansi. Sebaiknya 

hal ini menjadi bahan pertimbangan agar pada saat perkenalan ke SMA, 

pihak universitas lebih menjelaskan perihal permintaan pasar kerja bagi 

lulusan akuntansi. Sebagai contoh, saat mengadakan education fair di 

SMA diselipkan juga penjelasan terkait permintaan pasar kerja bagi 

lulusan akuntansi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dilakukan pada siswa SMA kelas XII di Semarang yang 

bekerja sama dengan Universitas Katolik Soegijapranata sebanyak 17 

SMA. Sebaiknya penelitian selanjutnya dapat meneliti pada seluruh SMA 

di Semarang. 


