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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil dan analisis di atas adalah: 

1. Guidance factor berpengaruh positif terhadap minat memilih jurusan   

akuntansi di Semarang. 

2. Career expectation factor berpengaruh positif terhadap minat 

memilih jurusan akuntansi di Semarang. 

3. Perception factor berpengaruh negatif terhadap minat memilih 

jurusan akuntansi di Semarang. 

4. Personal characteristic factor tidak berpengaruh terhadap minat 

memilih jurusan akuntansi di Semarang. 
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5.2. Saran 

Berikut adalah saran yang dapat diberikan : 

1. Bagi Jurusan Akuntansi Universitas di Semarang 

 a) Berdasarkan hasil statistik deskriptif di tabel 4.9 pada bagian 

sebelumnya, pengaruh dari guidance factor anggota keluarga terbukti 

memiliki score rata-rata empiris tertinggi dalam memilih jurusan 

akuntansi di Semarang. Progdi Akuntansi sebaiknya hal ini menjadi 

bahan pertimbangan agar saat melakukan promosi ke sekolah-sekolah 

juga dapat mempersilakan orang tua dan anggota keluarga lain 

mengikuti acara tersebut sehingga anggota keluarga dapat memberi 

masukan pada calon mahasiswa untuk memilih jurusan akuntansi di 

Semarang. 

 b) Berdasarkan hasil statistik deskriptif di tabel 4.10 pada bagian 

sebelumnya, pengaruh dari career expectation factor ketersediaan 

pekerjaan terbukti memiliki score rata-rata empiris tertinggi. Menurut 

calon mahasiswa, ketersediaan pekerjaan lebih penting dalam memilih 

jurusan di Semarang. Dengan begitu, Progdi Akuntansi dari Universitas 

sebaiknya bisa memberikan pandangan dan penjelasan serta 

menunjukkan data-data bahwa masih tersedia begitu banyak 

kesempatan dan masih banyak lapangan pekerjaan yang membutuhkan 
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lulusan akuntansi sehingga bisa meningkatkan minat calon mahasiswa 

untuk memilih jurusan akuntansi di Semarang. 

 c) Berdasarkan hasil statistik deskriptif di tabel 4.11 pada bagian 

sebelumnya, pengaruh karena merasa bergengsi jika menjadi seorang 

akuntan terbukti memiliki score rata-rata empiris tertinggi dalam 

memilih jurusan akuntansi di Semarang. Progdi Akuntansi sebaiknya 

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

pihak fakultas lebih menjelaskan perihal kelebihan menjadi anggota 

profesi akuntan dan juga dapat mengenalkan lulusan mahasiswa yang 

sudah berpengalaman menjadi anggota profesi akuntan. 

 d) Berdasarkan hasil statistik deskriptif di tabel 4.12 pada bagian 

sebelumnya, pengaruh dari personal characteristic factor jurusan saat ini 

adalah terbukti memiliki score rata-rata empiris tertinggi dalam 

memilih jurusan di Semarang. Progdi Akuntansi sebaiknya, dalam 

penerimaan mahasiswa baru, kriterianya diperbaiki dengan 

mempertimbangkan personal karaktersitik faktor yang demikian. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat dipakai untuk hanya di Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Diponegoro, 

dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang saja. Sebaiknya 

penelitian selanjutnya meneliti tentang minat memilih jurusan akuntansi 

seluruh Universitas di Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


