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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mendorong pemilihan 

karier bagi mahasiswa akuntansi, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat 7 faktor yang mendorong pemilihan karier bagi mahasiswa 

akuntansi, yaitu: 

a. Kinerja; 

b. Penghargaan; 

c. Tantangan; 

d. Tanggung jawab; 

e. Pengembangan; 

f. Keterlibatan; 

g. Kesempatan. 

 

2. Faktor dominan yang mendorong pemilihan karier bagi mahasiswa akuntansi 

adalah “Penghargaan”, hal ini dapat dimengerti karena pada dasarnya 

Penghargaan dalam bentuk piagam, medali, ataupun promosi dapat 

memberilam kepuasaan sendiri bagi para pekerja dibandinglan memberikan 

penghargaan dalam bentuk uang / tunjangan.   Berdasarkan urutan teratas 

sampai terakhir yaitu: 

a. Penghargaan; 

b. Kesempatan; 

c. Pengembangan; 

d. Keterlibatan; 

e. Tanggung jawab; 

f. Kinerja; 

g. Tantangan. 
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3. Terdapat 4 pilihan karier akuntan bagi mahasiswa akuntansi, yaitu: 

a. Akuntan Publik; 

b. Akuntan Manajemen; 

c. Akuntan Pemerintah; 

d. Akuntan Pendidik. 

 

4. Pilihan karier yang paling dominan bagi mahasiswa akuntansi  adalah 

“Akuntan Manajemen”, ini menunjukan bahwa mahasiswa cenderung memilih 

bekerja sebagai akuntan di dalam perusahaan. 

  

5.2.  Saran 

 Saran yang dapat penulis berikan:  

1. Untuk para peneliti selanjutnya 

a. Dapat memperjelas serta memberi informasi mengenai faktor yang 

mendorong mahasiswa akuntansi dalam memilih karier; 

b. Dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut hipotesis 

yang dapat dihasilkan dari penelitian ini; 

c. Penulis hanya melakukan penelitian pada mahasiswa jurusan 

Akuntansi Universitas Widyatama Bandung, diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat meluas bukannya hanya di Universitas Wdyatama 

Bandung. 

2. Untuk Mahasiswa 

a. Diharapkan dapat dijadikan pedoman dan dasar penelitian dalam 

membuat keputusan memilih karier dimasa yang akan datang;  

b. Terus kaji  mengenai  hal–hal yang berkaitan dengan pilihn karier 

akuntansi yang kelak akan dipilihnya. 

3. Untuk Masyarakar luas 

a. Memberikan masukan-masukan kepada masyarakat luas mengenai 

latar belakang faktor-faktor yang mendorong mahasiswa dalam 

memilih karier; 
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b.  Perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan Depdikbud guna 

membuat Undang-Undang duna memungkinkannya memasukan 

Program Profesi Akuntansi ke dalam kurikulum. 

 

 


