
93 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dari hasil dan analisis yang telah dilakukan pada bab IV, maka perlu menarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Hasil penelitian menerima hipotesis 1 yaitu kompensasi berpengaruh positif 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mempertimbangkan karir akuntan 

publik di Kota Semarang. 

2. Hasil penelitian menerima hipotesis 2 yaitu pelatihan profesional berpengaruh 

positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mempertimbangkan karir 

akuntan publik di Kota Semarang 

3. Hasil penelitian menerima hipotesis 3 yaitu pengakuan profesional 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mempertimbangkan karir akuntan publik di Kota Semarang. 

4. Hasil penelitian menerima hipotesis 4 yaitu pertimbangan pasar kerja 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mempertimbangkan karir akuntan publik di Kota Semarang. 

5. Hasil penelitian menolak hipotesis 5 yaitu lingkungan kerja yang dinamis 

berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mempertimbangkan karir akuntan publik di Kota Semarang. 
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6. Hasil penelitian menerima hipotesis 6 yaitu norma subyektif berpengaruh 

positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mempertimbangkan karir 

akuntan publik di Kota Semarang. 

7. Hasil penelitian menerima hipotesis 7 yaitu kemudahan untuk mendapatkan 

sertifikat CPA berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mempertimbangkan karir akuntan publik di Kota Semarang. 

8. Hasil penelitian menolak hipotesis 8 yaitu niat mengejar sertifikat CPA 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mempertimbangkan karir akuntan publik di Kota Semarang. 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan proposi 

sampel sebesar 10% dan sampel hanya merupakan universitas yang ada di 

Kota Semarang saja Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menambah 

jumlah sampel penelitian dengan menggunakan proposi sampel sebesar 5%. 

5.3 Saran 

5.3.1 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan proposi sampel sebesar 

5% dan diharapkan saat penyebaran kuesioner disertai dengan melakukan wawancara 

langsung agar mendapatkan jawaban yang lebih akurat. 

5.3.2 Bagi Pihak Mahasiswa dan Universitas di Semarang 
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1. Bagi mahasiswa : bisa memperdalam informasi tentang profesi akuntan 

publik, dengan cara mengikuti seminar yang bertema mengenai profesi 

akuntan publik, juga bisa melalui media massa dan media elektronik seperti 

internet, surat kabar, buku-buku yang membahas  tentang profesi akuntan 

publik bagi mahasiswa akuntansi. Peningkatkan minat mahasiswa ini 

diharapkan agar meningkatkan jumlah akuntan publik yang ada di Indonesia. 

2. Bagi Universitas di Semarang : tetap mempertahankan dan bila perlu 

meningkatkan ujian sertifikat CPA (Certified Public Accountant) dengan 

tujuan agar mahasiswa-mahasiswi akuntansi yang ingin memilih berkarir 

menjadi akuntan publik akan mudah untuk mendapatkan sertifikat CPA 

tersebut. Serta dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk berkarir menjadi 

akuntan publik dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam 

terkhususnya mengenai profesi akuntan publik tersebut.  
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