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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap

mahasiswa akuntansi Universitas Kristen Maranatha Bandung, maka

berikut ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian ini untuk

menjawab identifikasi masalah yang ada, yaitu sesuai dengan judul

penelitian “Pengaruh Motivasi Berkarir sebagai Auditor terhadap

Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti PPAk”. Seperti yang

telah dipaparkan pada bab 3 bahwa terdapat beberapa sub indikator yang

sekiranya dapat mendukung penelitian ini, yaitu pada variabel independen

Motivasi berkarir sebagai auditor didasarkan pada sub indikator berupa ciri

individual, ciri keadaan dan ciri keputusan dan perilaku. Sedangkan untuk

variabel dependen Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti PPAk

didasarkan pada sub indikator berupa motivasi kualitas, motivasi karir dan

motivasi ekonomi.

Ternyata setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan

SPSS versi 12 maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Motivasi berkarir sebagai auditor memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk yaitu

dapat dilihat dari tingkat ρ value sebesar 0,000 lebih kecil dari α yang

mempunyai nilai sebesar 0,05.
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2. Angka R square sebesar 45,8% menjelaskan bahwa minat mahasiswa

untuk mengikuti PPAk dipengaruhi oleh motivasi karir. Sedangkan

sisanya sebesar 54,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

3. Koefisien regresi sebesar 0,664 menyatakan bahwa setiap

penambahan (karena tanda +) 1 motivasi berkarir sebagai auditor akan

meningkatkan minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk

sebesar 0,664. Namun sebaliknya, jika motivasi berkarir sebagai

auditor turun sebesar 1, maka minat mahasiswa akuntansi untuk

mengikuti PPAk juga diprediksi mengalami penurunan sebesar 0,664.

Jadi dari penelitian tersebut diatas dengan menggunakan SPSS

versi 12.00 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Motivasi Berkarir

sebagai Auditor yang diukur dengan menggunakan sub indikator seperti

ciri individual, ciri keadaan, serta ciri keputusan dan perilaku berpengaruh

signifikan terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti PPAk

yang diukur dengan menggunakan sub indikator Motivasi Karir dan

Motivasi Ekonomi yang dinyatakan melalui penolakan H0 dengan tingkat

α sebesar 5% .
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5.2 SARAN

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat menggali

faktor-faktor atau motivasi-motivasi lain yang berpengaruh terhadap minat

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi

(PPAk), misalnya saja faktor personalitas dan faktor nilai sosial budaya,

tentunya dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam

penelitian ini. Selain itu juga diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat

memperluas lokasi penelitian tidak hanya di Universitas Kristen

Maranatha saja tetapi juga ke beberapa universitas lain agar dapat

diperoleh hasil yang lebih akurat dan memiliki daya generalisasi.


