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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:  

1. Referensi berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa memilih 

jurusan akuntansi. Hal ini berarti semakin tinggi referensi maka semakin 

tinggi keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Hasil riset ini 

sesuai dengan temuan Dalci et al. (2013); Mauldin et al. (2000); Paolillo 

dan Estes (1982). 

2. Motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa 

memilih jurusan akuntansi. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi 

intrinsik maka semakin tinggi keputusan mahasiswa memilih jurusan 

akuntansi. Hasil riset ini sesuai dengan temuan Dalci et al. (2013); Felton 

et al. (1994); Paolillo dan Estes (1982). 

3. Finansial dan pasar kerja berpengaruh positif terhadap keputusan 

mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Hal ini berarti semakin tinggi 

finansial dan pasar kerja maka semakin tinggi keputusan mahasiswa 

memilih jurusan akuntansi. Hasil riset ini sesuai dengan temuan Dalci et 

al. (2013); Mauldin et al. (2000); Felton et al. (1994); Paolillo dan Estes 

(1982). 

4. Persepsi negatif mata kuliah akuntansi berpengaruh negatif terhadap 

keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Hal ini berarti semakin 
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rendah persepsi negatif mata kuliah akuntansi maka semakin tinggi 

keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Hasil riset ini sesuai 

dengan temuan Dalci et al. (2013); Mauldin et al. (2000); Felton et al. 

(1994). 

5. Keterampilan berpengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa memilih 

jurusan akuntansi. Hal ini berarti semakin tinggi keterampilan maka 

semakin tinggi keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Hasil 

riset ini sesuai dengan temuan Dalci et al. (2013); Mauldin et al. (2000); 

Paolillo dan Estes (1982). 

6. Persepsi negatif profesi akuntansi berpengaruh negatif terhadap keputusan 

mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Hal ini berarti semakin rendah 

persepsi negatif profesi akuntansi maka semakin tinggi keputusan 

mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Hasil riset ini sesuai dengan 

temuan Dalci et al. (2013); Mauldin et al. (2000). 

 

5.2. Saran 

Saran dalam riset ini antara lain: 

1. Kontribusi praktis: Hasil riset ini dapat memberikan masukan bagi Jurusan 

Akuntansi Unika Soegijapranata dalam menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi, 

berdasarkan statistik deskriptif tiap variabel paling rendah: 

a) Teman sebaya merupakan salah satu hal yang mempengaruhi 

keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi yang perlu 
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diitingkatkan. Sehingga saat promosi jurusan akuntansi ke SMA, perlu 

lebih fokus pada promosi teman-teman seangkatan SMA.  

b) Fleksibilitas pilihan karir akuntan merupakan salah satu hal yang 

mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih jurusan akuntansi yang 

perlu diitingkatkan. Sehingga saat promosi jurusan akuntansi ke SMA, 

perlu lebih fokus pada penjelasan fleksibilitas pilihan karir akuntan.  

c) Persepsi negatif bahwa mata kuliah akuntansi diperuntukkan orang 

kutu buku dan persepsi karir profesi akuntansi membutuhkan 

pekerjaan yang memakan waktu merupakan salah satu contoh persepsi 

negatif yang benar sesuai dengan kondisi real namun perlu dijelaskan 

lebih lanjut agar siswa SMA yang akan masuk ke jurusan akuntansi 

tidak berpikir terlalu melenceng mengenai image tersebut. Sehingga 

saat promosi jurusan akuntansi ke SMA, perlu lebih fokus untuk 

menjelaskan bahwa akuntansi selain pekerjaan yang memakan waktu 

namun juga pekerjaan yang menjanjikan dan menyenangkan. 

2. Kontribusi riset 

Riset ini diharapkan dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian 

karena merupakan replikasi Dalci et al. (2013) yang meneliti tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa memilih jurusan 

akuntansi. 

3. Kontribusi teoritis 

Riset ini diharapkan dapat memberikan tambahan bukti riset yang mampu 

menguatkan Theory of Planned Behaviour (TPB).  


