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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.2 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap mahasiswa 

tingkat akhir Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen 

Maranatha Bandung yang sedang menempuh tugas akhir atau sudah menyelesaikan 

sidang tugas akhir tahun akademik 2007-2008, dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor pemilihan karir akuntan publik mempunyai pengaruh yang positif dan sangat 

kuat terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. 

Berdasarkan teori-teori yang dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada bab-

bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat beberapa hal dalam pemilihan karir akuntan publik, yaitu: 

a. Faktor pekerjaan 

Faktor pekerjaan seperti, nilai intrinsik profesi, fleksibilitas pekerjaan, 

peluang pasar pekerjaan, keuntungan yang dirasakan, dan beban yang 

ditangunggung merupakan faktor pertimbangan dalam pemilihan karir 

akuntan publik bagi mahasiswa tingkat akhir pada Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung yang sedang menempuh 

tugas akhir tahun akademik 2007-2008. Hal ini didasarkan pada hasil jawaban 

responden dengan skor total untuk indikator faktor pekerjaan adalah 1324 atau 
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88,3% dari skor ideal, yaitu 1500.  Dengan faktor pekerjaan berada pada 

kategori sangat tinggi.   

b. Faktor pribadi 

Faktor pribadi meliputi, minat, jati diri, kepribadian, dan latar belakang sosial 

merupakan faktor pertimbangan dalam pemilihan karir akuntan publik bagi 

mahasiswa tingkat akhir pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Maranatha Bandung yang sedang menempuh tugas akhir 

tahun akademik 2007-2008. Hal ini didasarkan pada hasil jawaban responden 

dengan skor total untuk indikator faktor pribadi adalah 532 atau 88,7% dari 

skor ideal, yaitu 600.  Dengan faktor pribadi berada pada kategori sangat 

tinggi.  

c.    Perencanaan karir 

Indikator dalam perencanaan karir seperti, menilai diri sendiri, menetapkan 

tujuan karir, menyiapkan rencana, dan melaksanakan rencana juga termasuk 

pertimbangan mahasiswa akuntansi untuk memilih karir sebagai akuntan 

publik. Hal ini didasarkan pada hasil jawaban responden dengan skor total 

untuk indikator perencanaan karir adalah 1183 atau 87,6% dari skor ideal, 

yaitu 1350.  Dengan perencanaan karir berada pada kategori sangat tinggi.   

 

2. Dari hasil analisis dan perhitungan regresi pada BAB IV diperoleh persamaan 

regresi Y = 1,651 + 0,131 X, yang berarti bahwa jika tidak ada faktor-faktor 

pemilihan karir akuntan publik, maka pilihan karir mahasiswa tingkat akhir 
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jurusan akuntansi sebagai akuntan publik sebanyak 1,651%. Dengan kata lain 

faktor-faktor pemilihan karir akuntan publik mempunyai pengaruh terhadap 

pilihan karir mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi sebagai akuntan publik 

sebesar 98,349% dan sisanya 1,651% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian yang dilakukan penulis. 

3. Dari hasil analisis dan perhitungan regresi pada BAB IV diperoleh koefisien 

regresi X sebesar 0,131, hal ini berarti bahwa setiap penambahan (karena +) 1 

faktor pemilihan karir akuntan publik benar-benar berpengaruh secara signifikan 

terhadap pilihan karir mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi sebagai akuntan 

publik akan meningkat sebesar 0,131%. 

4. Dari hasil analisis data dan perhitungan regresi pada BAB IV diperoleh nilai 

statistik t hitung sebesar yang lebih besar dari nilai statistik t tabel (3,89 > 2,05). Maka 

terbukti bahwa faktor-faktor pemilihan karir akuntan publik benar-benar 

berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi 

tingkat akhir sebagai akuntan publik. Selanjutnya hipotesis yang menyatakan 

“Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh minat mahasiswa jurusan 

akunansi tingkat akhir terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik” dapat 

diterima. 
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5.2 Saran 

 Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan mencoba 

mengajukan beberapa saran perbaikan yang daharapkan dapat digunakan sebagai 

dasar pertimbangan atau masukan bagi: 

1. Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung diharapkan untuk 

terus melakukan riset mengenai kualitas lulusannya dan peningkatan fasilitas 

yang dapat menunjang terciptanya lulusan, terutama lulusan Progran Studi 

Akuntansi yang berkualitas dan berkompeten, agar dapat memilih karir yang 

terbaik terutama karir sebagai akuntan publik yang sesuai dengan jalur 

pendidikan mahasiswa akuntansi. 

2. Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Publik (PPAK) Universitas 

Kristen Maranatha, agar mempertimbangkan hasil penelitian ini, yang 

menujukkan bahwa sangat banyak responden mahasiswa tingkat akhir jurusan 

akuntansi untuk memilih berkarir sebagai akuntan publik. Selain itu 

responden juga menjadikan minat sebagai salah satu faktor pemilihan karir 

sebagai akuntan publik. Hal ini menunjukkan bahwa minat untuk mengikuti 

PPAK telah ada bahkan cukup besar, namun kendala sepeti biaya melanjutkan 

kuliah di bidang profesi ini mungkin dapat menghambat lulusan Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  Universitas Kristen Maranatha untuk 

melanjutkan studinya di PPAK. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini 

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PPAK dan lebih 

mensosialisasikannya kepada mahasiswa terutama mahasiswa tingkat akhir 
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Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. 

3. Mahasiswa tingkat akhir Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Kristen Marantha Bandung, diharapkan dapat mempertimbangkan 

secara matang karir yang kelak akan dipilih dan dijalani, yang sesuai dengan 

jalur program studi akuntansi. 

4. Peneliti selanjutnya, karena penelitian ini hanya dilakukan terhadap 

mahasiswa tingkat akhir pada Fakultas ekonomi Jurusan Akuntansi 

universitas Kristen Maranatha Bandung yang sedang menyelesaikan tugas 

akhir tahun akademik 2007-2008, maka penulis menyarankan agar diadakan 

penelitian untuk mahasiswa akuntansi tingkat awal maupun menengah serta 

mahasiswa-mahasiswa akuntansi di universitas-universitas lainnya yang 

berada di wilayah Bandung khususnya maupun di kota-kota lainnya di 

Indonesia umumnya. 


