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Bab V 

Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan  

5.1. Kesimpulan  

Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel 

motivasi intrinsik, motivasi ektrinsik dan variabel eksposur karir yang dapat 

mempengaruhi mahasiswa Akuntansi dalam memutuskan karir di bidang 

Akuntansi. Maka dari itu, jika mahasiswa Akuntansi sangat menyukai Akuntansi 

maka keinginan untuk berprofesi sebagai akuntan semakin tinggi dan mahasiswa 

Akutansi akan menikmati berprofesi sebagai seorang akuntan dengan baik. 

Ketertarikan tentang banyak reward, gaji yang akan didapat mempengaruhi 

mahasiswa Akuntansi dalam memilih karir mereka. Dan juga kehormatan bila 
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bekerja sebagai seorang akuntan juga akan mempengaruhi pilihan karir 

mahasiwa.  

Mahasiswa Akuntansi juga menganggap badan professional sangat 

bermanfaat karena dengan diberikan banyak workshop dan juga seminar maka 

mahasiswa Akuntansi sangat terbantu dalam menentukkan karir yang akan 

diambil. Dan mahasiswa juga dapat mengetahui iinformasi tentang banyaknya 

peluang pekerjaan yang ada di bidang Akuntansi. Sedangkan variabel pengaruh 

pihak ketiga ditolak karena tidak mempengaruhi mahasiswa Akuntansi dalam 

mengambil keputusan karir yang diambil. Pengaruh pihak ketiga seperti orang 

tua, teman sebaya, teman-teman, dan media tidak mempengaruhi mahasiswa 

Akuntansi dalam memilih karir yang mereka inginkan.  

5.2. Saran  

1. Bagi Para Pengajar atau Dosen diharapkan lebih memberikan masukan, 

penjelasan, dan mengarahkan kepada para Mahasiswa agar mereka bisa memilih 

pilihan karir yang akan diambil. Agar mahasiswa menjadi lebih termotivasi 

dengan adanya dorongan dari Dosen, atau pengajar.  

2. Bagi peneliti selanjutnya : 

a.  Agar menambahkan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap penelitian 

ini agar dapat menjelaskan lebih banyak mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa Akuntansi dalam memilih jalur karir.  
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b. Menghilangkan pilihan jawaban kuisioner Netral agar responden dapat 

memilih jawaban dengan tepat dan tanpa keraguan sehingga hasil penelitian 

menjadi lebih valid. 

c. Melakukan perbaikan instrumen pada variabel Pengaruh pihak ketiga dan     

Eksposur Karir agar data penelitian menjadi realible dan handal.  

 

 

 

 

 

5.3. Keterbatasan  

Di dalam penelitian ini ada beberapa variabel yaitu: Pengaruh pihak ketiga, 

dan Eksposur karir yang memiliki nilai reabilitas yang rendah karena jawaban 

dari responden tidak dapat mengukur dengan tepat variabel tersebut. Maka dari 

itu, jawaban dari kuisioner tersebut menjadi tidak konsisten.  

 

 

 


