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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam memilih karir menjadi 

akuntan publik menggunakan variabel independen Parental Influence, Nilai 

Intrinsik, Persepsi Mahasiswa, Pelatihan Profesional, dan Pertimbangan 

Pasar Kerja. Data yang digunakan yaitu data primer, peneliti mengambil 

data langsung terhadap responden. Sample yang digunakan yaitu 12 

Universitas yang ada di Semarang, diantaranya Universitas Katolik 

Soegijapranata,  Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, 

Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Stikubank, Universitas 

Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas 17 Agustus 1945, 

Universitas Muhammaddiah, Universitas Wahid Hasyim, Universitas AKI, 

dan Universitas Pandanaran.  

Hasil Penelitian ini, peneliti menyimpulkan sebagai berikut :   

1. Parental Influence berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan publik.  

2. Nilai Intrinsik berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

publik. 

3. Persepsi Mahasiswa berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan publik.  
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4. Pelatihan Profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan publik. 

5. Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan publik.  

5.2. Saran 

Saran dari penelitian ini diantaranya : 

1. Bagi Kantor Akuntan Publik 

Penelitian ini dapat memberikan saran bagi kantor akuntan publik untuk 

dapat lebih memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

mahasiswa menjadi akuntan publik. Dari penelitian ini didapatkan faktor 

Parental Influence, Nilai Intrinsik, Persepsi Mahasiswa, Pelatihan 

Profesional, dan Pertimbangan Pasar Kerja mempengaruhi minat 

mahasiswa. Namun untuk Nilai Intrinsik, Persepsi Mahasiswa, Pelatihan 

Profesional, dan Pertimbangan Pasar Kerja memiliki pengaruh yang tinggi. 

Sedangkan untuk pengaruh orang tua (Parental Influence) memiliki 

pengaruh yang sedang. Sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat 

terciptanya hubungan baik antara karyawan satu dengan yang lain, 

memperlakukan karyawan secara adil, dan memberikan fasilitas untuk 

menunjang karir seseorang untuk menjadi akuntan publik. 

2. Bagi Universitas terutama di Semarang agar dapat tetap memberikan 

literasi kepada mahasiswa terkait job description serta kesempatan karir 

menjadi profesi akuntan publik. Hal tersebut berkaitan dengan variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu persepsi mahasiswa dan 
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pertimbangan pasar kerja. Peneliti bermaksud agar mahasiswa memahami 

dan dapat mendalami profesi akuntan publik, dan bagi mahasiswa 

memiliki kecocokan antar kepribadian dan pekerjaan akuntan publik 

sehingga berminat untuk memilih karir sebagai akuntan publik. 

3. Bagi Mahasiswa : 

Peneliti menyarankan agar mahasiswa untuk memilih karir menjadi 

akuntan publik lebih melihat faktor-faktor yang mempengaruhi minatnya 

diantaranya Parental Influence, Nilai Intrinsik, Persepsi Mahasiswa, 

Pelatihan Profesional, dan Pertimbangan Pasar Kerja. Dimana faktor-

faktor tersebut dalam hasil penelitian menunjukkan ke lima faktor tersebut 

berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. Dari faktor 

tersebut supaya mahasiswa untuk lebih meningkatkan tentang pemahaman 

ilmu akuntansi. 

5.3. Keterbatasan 

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan 

diantaranya : 

1. Sample yang digunakan adalah 12 Universitas yang ada di 

Semarang. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan memakai sample 

Universitas yang terakreditasi A yang ada di kota Semarang 

dikarenakan peneliti menggunakan tingkat error 10% sehingga 

sample yang didapat dan berdasarkan proporsi tiap universitas tidak 

dapat mewakili setiap universitasnya. Dan diharapkan peneliti 

berikutnya dapat menggunakan tingkat error 5%. Harapan peneliti 



62 
 

dengan tingkat error 5% dapat menggambarkan rata-rata mahasiswa 

di universitas tersebut berminat ataukah tidak menjadi akuntan 

publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


