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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik  kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada umumnya mahasiswa program studi akuntansi yang terakreditasi 

pada lima universitas di kota Bandung memiliki persepsi yang positif 

mengenai lingkungan kerja auditor. Kesimpulan ini diambil 

berdasarkan gambaran tanggapan responden terhadap masing-masing 

butir pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, dimana hasil 

kategorisasi terhadap indeks skor jawaban responden termasuk dalam 

kriteria positif. Walaupun persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 

lingkungan kerja auditor positif, tetapi mereka lebih banyak yang 

memilih karir sebagai non auditor dibanding dengan yang memilih karir 

sebagai auditor. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa persepsi 

mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pilihan karirnya sebagai auditor. 

Namun pengaruhnya negatif. Besarnya pengaruh persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor terhadap pilihan karirnya 

sebagai auditor adalah sebesar 23,8%. 
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5.2 Saran 

 Dari pembahasan masalah dan kesimpulan, penulis bermaksud 

mengajukan beberapa saran. Adapun saran-saran yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Mahasiswa Akuntansi 

Mahasiswa akuntansi hendaknya terus meningkatkan wawasan 

pengetahuannya mengenai profesi auditor, tidak hanya terbatas pada 

pengetahuan yang telah diperoleh lewat perkuliahan di kampus. Hal ini 

penting untuk membentuk persepsi yang lebih akurat mengenai profesi 

auditor. 

2. Bagi Pihak Akademik 

Pihak akademik sebagai salah satu sumber informasi utama bagi 

mahasiswa akuntansi untuk mengetahui tentang profesi auditor, 

hendaknya dapat memberikan informasi yang seakurat mungkin lewat 

perkuliahan, sehingga persepsi yang terbentuk adalah persepsi yang 

akurat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya agar memperluas alternatif pilihan karir mahasiswa 

akuntansi pada berbagai jenis profesi akuntan lainnya, misalnya 

akuntan pemerintah, akuntan manajemen, dan sebagainya, karena 

pilihan karir akuntansi tidak terbatas pada profesi auditor (akuntan 

publik) saja. Penelitian ini hanya mengungkapkan pengaruh persepsi 

mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor terhadap 

pilihan karirnya sebagai auditor, sehingga dalam penelitian selanjutnya 
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perlu diteliti faktor-faktor lainnya yang diduga memiliki pengaruh 

terhadap pilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor. 

 

 

 


