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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

   Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar mahasiswa pria program studi akuntansi yang terakreditasi 

pada lima universitas di kota Bandung yang menjadi responden dalam 

penelitian ini lebih cenderung memilih profesi auditor dari pada responden 

wanita. Sebaliknya responden wanita lebih cenderung memilih profesi non 

auditor daripada profesi auditor. Hal ini dikarenakan intensitas pekerjaan 

dari akuntan publik akan menyulitkan wanita dalam membagi waktu antara 

karir dan keluarga. 

2. Sebagian besar mahasiswa program studi akuntansi yang terakreditasi pada 

lima universitas di kota Bandung yang menjadi responden pada penelitian ini 

memiliki persepsi yang positif mengenai lingkungan kerja auditor yang 

tercakup dalam lingkungan kerja auditor yaitu job duties and 

responsibilities, advancement, training, and supervision, dan personal 

concern yang rata-rata ditanggapi positif. Meskipun persepsi sebagian besar 

responden pada penelitian ini rata-rata positif mengenai lingkungan kerja 

auditor , tetapi mereka cenderung tidak akan memilih auditor sebagai pilihan 

karirnya ketika lulus nanti. Hal ini dibuktikan dengan lebih besarnya 

persentase mahasiswa akuntansi yang memilih karirnya sebagai non auditor 
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yaitu 62%, sedangkan sisanya sebesar 38% memilih pilihan karir sebagai 

auditor. 

3. Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor 

berpengaruh sebesar 19,3% terhadap pilihan karirnya sebagai auditor, 

sedangkan sisanya sebesar 80,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 
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 mencari informasi mengenai profesi 

auditor dari berbagai sumber seperti dosen, alumni, dan teman sehingga 

pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan auditor akan 

bertambah luas dan juga hendaknya dapat memanfaatkan informasi yang 

diperoleh mengenai karir yang dapat dipilih sebagai pertimbangan dalam 

memilih karir. 

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. Dan 

hendaknya mengadakan kerja sama dengan lembaga terkait yang bergerak 
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dibidang karir yang dapat menjadi bahan pertimbangan mahasiswa dalam 

pemilihan karir. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya agar memperluas subjek penelitiannya dengan cara 

membandingkan beberapa universitas sehingga hasil yang diperoleh lebih 

akurat dan juga diharapkan memperluas faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi pilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor. 

 


