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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sudah diuraikan pada 

Bab IV, maka kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Norma subjektif, pertimbangan pasar kerja, motivasi karir, dan motivasi 

gelar berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa 

akuntansi mengikuti ujian Sertifikasi Akuntan.  

2. Gaji dan motivasi prestasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian Sertifikasi Akuntan.  

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan implikasi secara teoritis 

dan praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian, variabel norma subjektif, 

pertimbangan pasar kerja, motivasi karir dan motivasi gelar merupakan 

faktor yang signifikan mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi 

mengikuti ujian Sertifikasi Akuntan. Sedangkan untuk gaji dan motivasi 

prestasi tidak signifikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti 

ujian Sertifikasi Akuntan. Padahal ujian Sertifikasi Akuntan 
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diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas seorang akuntan yang 

menguasai dan mempunyai keahlian dalam bidang akuntansi.   

2. Implikasi Praktis 

Temuan dalam penelitian ini berguna bagi para mahasiswa calon 

lulusan s1 akuntansi tentang pentingnya Sertifikasi Akuntan bagi para 

akuntan dan bagi penyelenggara serta tenaga pengajar agar dapat 

meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada mahasiswa akuntansi tentang 

berbagai macam ujian Sertifikasi Akuntan di masa yang akan datang supaya 

mahasiswa akuntansi lebih berminat untuk mengikuti ujian Sertifikasi 

Akuntan dan memperoleh gelar profesi akuntan agar kekurangan jumlah 

akuntan publik di Indonesia bisa segera teratasi.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan, penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan, antara lain : 

1. Masih belum dianalisis mengenai kedalaman literasi tentang profesi 

akuntan dimana tidak semua responden memahami profesi akuntan yang 

ada.  

2. Variabel motivasi ekonomi diganti menjadi gaji karena cakupan 

ekonomi terlalu luas, dimana di dalam penelitian ini ekonomi yang 

dimaksudkan lebih membahas mengenai gaji, bonus dan tunjangan. 
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3. Sedikitnya jumlah sampel yang diambil karena keterbatasan biaya, 

waktu dan tenaga.  

 

5.4 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka di sarankan :  

1. Penelitian selanjutnya diharapakan menggunakan responden yang sudah 

bekerja karena ada beberapa ujian sertifikasi akuntan yang memiliki 

syarat bahwa orang yang mengikuti ujian sertifikasi harus memiliki 

pengalaman bekerja dahulu di bidang akuntansi. Dimana ada banyak 

orang yang juga mengambil ujian sertifikasi akuntan setelah mereka 

bekerja atau bahkan menjadi tuntutan dalam pekerjaan yang mereka 

tekuni.  

2. Penelitian selanjutnya diharapakan meneliti variabel yang berbeda 

seperti biaya perndaftaran dikarenakan dalam mengikuti ujian 

Sertifikasi Akuntan harus mengeluarkan biaya pendaftaran yang tidak 

murah sehingga hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan 

seseorang dalam mengikuti ujian Sertifikasi Akuntan.  

3. Bagi para dosen, diharapkan lebih memperkenalkan kembali mengenai 

berbagai macam sertifikasi akuntan yang ada sehingga mahasiswa 

akuntansi lebih mengetahui mengenai ruang lingkup pekerjaan dan 

sertifikasi-sertifikasi akuntan yang ada dan memberikan motivasi bagi 

mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya setelah lulus S1 dan 
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mengikuti ujian Sertifikasi Akuntan karena jumlah orang yang 

menyandang gelar profesi Akuntansi sendiri di Indonesia masih sedikit.  
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