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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh status sosial ekonomi, pengalaman 

belajar, keyakinan diri, dan ekspektasi hasil terhadap tujuan mahasiswa 

akuntansi dalam mengambil gelar CPA. Jumlah sampel pada penelitian ini 

berjumlah sebanyak 142 orang yang merupakan mahasiswa akuntansi S1 

dari total 15 perguruan tinggi yang ada di Semarang. Alat analisis data 

yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modeling), melalui 

program AMOS 23. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam proses 

analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap pengalaman 

belajar mahasiwa akuntansi. 

2. Pengalaman belajar tidak berpengaruh terhadap keyakinan diri 

mahasiswa akuntansi 

3. Pengalaman belajar tidak berpengaruh terhadap ekspektasi hasil 

mahasiswa akuntansi.  

4. Keyakinan diri seseorang tidak berpengaruh bagi mahasiswa 

akuntansi terhadap tujuannya mengambil gelar CPA  

5. Ekspektasi hasil seseorang berpengaruh positif bagi mahasiswa 

akuntansi  terhadap tujuannya mengambil gelar CPA.  
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6. Keyakinan diri seseorang berpengaruh positif dalam ekspektasi 

hasil mahasiswa akuntansi terhadap tujuannya mengambil gelar 

CPA. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan, yaitu : 

1. Rendahnya goals yang dimiliki oleh responden dibandingkan 

dengan variabel lainnya 

2. Rendahnya minat responden dalam keterlibatan perihal 

pengisian kuesioner sehingga cukup memakan waktu. 

3. Pengaruh konteks lingkungan hanya berdasarkan status sosial 

ekonomi orang tua responden 

5.3 Saran 

1. Saran Bagi Jurusan Akuntansi S1 di Semarang 

Melihat hasil perhitungan dari tabel skor mengenai statistik 

deskriptif, skor statistic deskriptif pada tabel 4.12 goals atau tujuan 

dalam mengambil gelar CPA atau menjadi seorang CPA masih 

berada di kelas sedang. Hal ini tergolong rendah melihat bahwa 

status sosial ekonomi, pengalaman belajar mahasiswa, keyakinan 

diri, dan ekspektasi hasil berada di kelas tinggi. Seharusnya tujuan 

atau goals mempunyai skor yang paling tinggi karena aspek atau 

faktor yang berperan dalam proses penentuan karir adalah tujuan 

dari mahasiswa itu sendiri.  
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Maka dari itu untuk pihak fakultas dari masing-masing 

perguruan tinggi diharapkan memiliki peran dalam menjembatani 

mahasiswanya, dari pihak fakultas bisa menawarkan  kerja sama 

dengan suatu KAP agar berkenan untuk membagi dan memberikan 

informasi- informasi penting seperti hasil apa yang didapatkan dan 

tantangan menjadi seorang CPA, serta menambah pandangan 

terkait pilihan karir tersebut. Dengan adanya kerja sama tersebut 

mahasiswa menjadi semakin paham dan dapat meningkatkan niat 

serta minat siswa dalam mengejar karir sebagai CPA. Dengan kerja 

sama tersebut baik berupa seminar ataupun kerja sama lainnya, 

mahasiswa bisa memiliki ekspektasi hasil yang lebih akurat lagi 

sehingga memperbesar kemungkinan mahasiswa dalam menjadi 

seorang CPA. 

 

2. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar bisa 

menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Peneliti juga 

menyarankan menggunakan model penelitian yang sudah 

dikembangkan, dan menggunakan sampel baru yang berbeda. 

Peneliti selanjutnya juga bisa menambahkan indikator dalam 

variabel sehingga bisa mendapatkan hasil pengujian yang berbeda 

dan lebih akurat. 

 


