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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap mahasiswa Program Studi S1 

Akuntansi UKM Bandung dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor mempunyai pengaruh yang sedang, 

dibuktikan dengan besarnya Koefisien Determinasi (KD) sebesar 55% terhadap 

pilihan karirnya sebagai auditor. Faktor- faktor yang menunjang kesimpulan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Lingkungan Kerja 

Auditor 

 Hasil pengujian terhadap tingkat persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 

lingkungan kerja auditor, diperoleh tingkat persentase sebesar 81.53% dari skor 

ideal, yang termasuk dalam kategori positif.  Total skor untuk tingkat persepsi 

mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor adalah sebesar 3293, 

dimana skor rata-rata adalah 81.53%. Jika dilihat dari skor rata-rata dapat 

dikatakan bahwa responden memiliki persepsi yang positif mengenai lingkungan 

kerja auditor. 

 

2.    Tingkat Pilihan Karir Sebagai Auditor 

 . Total skor rata-rata untuk tingkat kepuasan kerja melalui pengukuran 

yang telah dilakukan adalah sebesar 77.03% dari skor ideal. Total skor untuk 

tingkat pilihan karir mahasiswa sebagai auditor adalah sebesar 855, dimana skor 
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rata-rata adalah 77.03%. Jadi dapat dikatakan bahwa pilihan karir mahasiswa 

akuntansi sebagai auditor adalah positif. 

 

3. Pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Lingkungan 

kerja   Auditor Terhadap Pilihan Karirnya Sebagai Auditor 

 Hasil analisis dan perhitungan SPSS 12.0 for windows diperoleh koefisien 

korelasi (r) sebesar 0.741 (74,1%). Hal ini menunjukkan pengaruh yang kuat 

antara persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor terhadap 

pilihan karirnya sebagai auditor. Angka positif menggambarkan pengaruh yang 

berbanding lurus, artinya semakin tinggi persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 

lingkungan kerja auditor, maka semakin tinggi pula tingkat pemilihan karir 

sebagai auditor oleh mahasiswa akuntansi tersebut. 

 Koefisien Determinasi (KD) sebesar 55% memberikan pengertian bahwa  

persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor memiliki 

pengaruh yang sedang terhadap pilihan karirnya sebagai auditor sebesar 55%, 

sedangkan 45% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam 

spesifikasi penelitian ini tetapi dapat mempengaruhi pilihan karir mahasiswa 

akuntansi sebagai auditor. Faktor-faktor lain tersebut antara lain minat, bakat, 

kepribadian, kemampuan fisik, dan sebagainya. 
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5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan, penulis akan mencoba 

memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa akuntansi 

a) Mahasiswa akuntansi hendaknya terus meningkatkan wawasan 

pengetahuannya mengenai profesi auditor, tidak hanya terbatas 

pada pengetahuan yang telah diperoleh melalui perkuliahan. 

Hal ini penting untuk membentuk persepsi yang lebih akurat 

mengenai profesi auditor. 

b) Mahasiswa akuntansi hendaknya mencari informasi mengenai 

profesi auditor dari berbagai sumber, seperti dosen, alumni, 

teman, berbagai media, dan sebagainya sehingga pengetahuan 

dan pemahaman yang dimiliki bertambah luas. 

2. Bagi pihak akademik 

a) Pihak akademik sebagai salah satu sumber informasi utama 

bagi mahasiswa akuntansi untuk mengetahui profesi auditor, 

hendaknya dapat memberikan informasi seakurat mungkin 

melalui kegiatan perkuliahan sehingga persepsi yang terbentuk 

adalah persepsi yang akurat. 

b) Pihak akademik hendaknya membina mahasiswa akuntansi 

sesuai dengan minatnya masing-masing pada berbagai bidang 
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akuntansi dan dapat menambah informasi mengenai berbagai 

alternatif karir di bidang akuntansi. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a) Subjek penelitian ini hanya mahasiswa akuntansi UKM tahun 

akademik 2007-2008. Agar hasil penelitian menjadi lebih baik 

lagi, sebaiknya dilakukan penelitian dengan masalah yang sama 

tetapi dengan ukuran sampel yang lebih besar sehingga 

hasilnya lebih akurat. 

b) Peneliti selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan isi dan 

bentuk kuesioner dengan mengevaluasi kembali indikator 

untuk lingkungan kerja auditor sesuai dengan perkembangan 

profesi auditor yang terjadi sehingga memperoleh hasil yang 

maksimum. 

c) Peneliti selanjutnya agar memperluas alternatif pilihan karir 

mahasiswa akuntansi karena pilihan karir akuntansi tidak 

terbatas pada profesi auditor (akuntan publik) saja.     

   

 

 

 


