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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini berdasarkan hasil dan analisis di atas dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap pemahaman jalur karir 

mahasiswa akuntansi di Semarang. 

2. Motivasi ekstrinsik berpengaruh positif terhadap pemahaman jalur karir 

mahasiswa akuntansi di Semarang. 

3. Pengaruh Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap pemahaman jalur 

karir mahasiswa akuntansi di Semarang. 

4. Paparan Karir tidak berpengaruh terhadap pemahaman jalur karir 

mahasiswa akuntansi di Semarang. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

1. Bagi Program Studi Akuntansi Universitas di Semarang. 

Program studi akuntansi di Universitas sebaiknya memberikan 

pandangan dan penjelasan seperti expo job fair atau seminar yang 

menarik tentang karir yang ada di bidang akuntansi, contohnya seperti 
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diadakan simulasi jual beli, perpajakan, perbankan, dan lainnya. Supaya 

para mahasiswa lebih memahami tentang jalur karir yang akan mereka 

ambil ketika mereka lulus dan menjadi sarjana di bidang akuntansi.  

Selain itu juga dapat memberikan tentang pekerjaan apa saja yang 

berpenghasilan tinggi yang ada di bidang akuntansi. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Dalam penelitian ini pengaruh pihak ketiga dan paparan karir tidak 

memberikan pengaruh terhadap kepahaman dari responden tentang 

jalur karir yang ada di bidang akuntansi. Sebaiknya untuk penelitian 

selanjutnya, peneliti dapat melakukan survey terlebih dahulu apakah 

paparan karir yang disediakan oleh universitas kurang menarik jadi 

kurang diminati oleh mahasiswa.  
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