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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap mahasiswa 

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung yang menempuh mata kuliah Audit Internal dan Seminar Audit Internal 

tahun akademik 2008-2009, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor pemilihan 

karir Auditor Internal mempunyai pengaruh yang positif dan cukup kuat terhadap 

pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai Auditor Internal. Berdasarkan teori-

teori yang dipelajari serta pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumya, 

maka penulis menarik simpulan sebagai berikut: 

 
1. Terdapat 6 faktor pemilihan karir auditor internal yang paling dominan, yaitu: 

1) Tantangan intelektual dan kreativitas merupakan faktor 

pertimbangan dalam pemilihan karir Auditor Internal bagi mahasiswa 

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung yang menempuh mata kuliah Audit Internal dan 

Seminar Audit Internal tahun akademik 2008-2009. Hal ini didasari 

pada hasil jawaban responden yang menyatakan sangat setuju 33,6% 

dan 53,6% responden menyatakan setuju. 

 
2) Dukungan dari orang tua merupakan faktor pertimbangan dalam 

pemilihan karir Auditor Internal bagi mahasiswa Program Studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung 

yang menempuh mata kuliah Audit Internal dan Seminar Audit Internal 

tahun akademik 2008-2009. Hal ini didasari pada hasil jawaban 

reponden yang menyatakan sangat setuju 32,8% dan 52,8% responden 

menyatakan setuju. 
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3) Keuntungan yang diperoleh dari profesi Auditor Internal 

merupakan faktor pertimbangan dalam pemilihan karir Auditor Internal 

bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung yang menempuh mata kuliah Audit 

Internal dan Seminar Audit Internal tahun akademik 2008-2009. Hal ini 

didasari pada hasil jawaban reponden yang menyatakan sangat setuju 

4% dan 79,2% responden menyatakan setuju. 

 
4) Perkembangan karir dan gaji dalam jangka panjang dan besar 

merupakan faktor pertimbangan dalam pemilihan karir Auditor Internal 

bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung yang menempuh mata kuliah Audit 

Internal dan Seminar Audit Internal tahun akademik 2008-2009. Hal ini 

didasari pada hasil jawaban reponden yang menyatakan sangat setuju 

4% dan 77,6% responden menyatakan setuju. 

 
5) Fleksibilitas pekerjaan merupakan faktor pertimbangan dalam 

pemilihan karir Auditor Internal bagi mahasiswa Program Studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung 

yang menempuh mata kuliah Audit Internal dan Seminar Audit Internal 

tahun akademik 2008-2009. Hal ini didasari pada hasil jawaban 

reponden yang menyatakan sangat setuju 10,4% dan 66,4% responden 

menyatakan setuju. 

 
6) Minat terhadap profesi Audit Internal merupakan faktor 

pertimbangan dalam pemilihan karir Auditor Internal bagi mahasiswa 

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung yang menempuh mata kuliah Audit Internal dan 

Seminar Audit Internal tahun akademik 2008-2009. Hal ini didasari 

pada hasil jawaban reponden yang menyatakan sangat setuju 20% dan 

50,4% responden menyatakan setuju. 
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Hasil perhitungan faktor-faktor pemilihan karir auditor internal dan pilihan 

karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor internal  berdasarkan uji korelasi Rank 

Spearman yang dilakukan sebesar 0,193. korelasi sebesar ini menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara faktor-faktor pemilihan karir auditor internal dan pilihan 

karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor internal  adalah hubungan yang cukup  

kuat,  rs hitung > rs tabel. 

Untuk mengetahui kebenaran atau signifikansi dari faktor-faktor pemilihan 

karir auditor internal dengan pilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor 

internal  diperlukan uji signifikansi. Uji signifikansi yang dilakukan adalah t hitung 

(2,1547) dan t tabel (1,980), ini berarti  t hitung > t tabel  maka terbukti bahwa variabel 

faktor-faktor pemilihan karir auditor internal berpengaruh signifikan terhadap 

pilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor internal. Selanjutnya hipotesis 

yang menyatakan “Terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor 

pemilihan karir Auditor Internal dengan pilihan karir mahasiswa akuntansi 

sebagai Auditor Internal” dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan, maka penulis akan 

mencoba mengajukan beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat digunakan 

sebagai dasar pertimbangan atau masukan bagi: 

1. Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung, diharapkan untuk terus 

melakukan riset mengenai kualitas lulusannya dan peningkatan fasilitas yang 

dapat menunjang terciptanya lulusan, terutama lulusan Program Studi 

Akuntansi yang berkualitas dan kompeten, agar dapat memilih karir yang 

terbaik terutama karir sebagai Auditor Internal dan Profesi lainnya yang 

sesuai dengan jalur pendidikan mahasiswa akuntansi. 

2. Program Studi Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) Universitas Widyatama, 

agar mempertimbangkan hasil penelitian ini, yang menunjukkan bahwa lebih 

dari 60% responden telah berminat untuk memilih profesi Auditor Internal 

sebagai karirnya. Selain itu lebih dari 40% responden menjadikan minat 
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sebagai salah satu faktor pemilihan karir sebagai Auditor Internal. Hal ini 

menunjukkan bahwa:  

a. Minat untuk mengikuti PPA telah ada bahkan cukup besar, namun kendala 

seperti biaya mungkin dapat menghambat lulusan Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama untuk melanjutkan 

studinya di PPA.  

b. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi PPA untuk dapat membantu lulusan Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama agar dapat 

melanjutkan studinya di PPA dan lebih mensosialisasikan PPA kepada 

mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

3. Mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama 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 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung yang menempuh mata kuliah Audit Internal dan 

Seminar Audit Internal tahun akademik 2008-2009, maka penulis 

menyarankan agar diadakan penelitian untuk mahasiswa akuntansi di 

universitas-universitas lainnya, baik yang berada di wilayah Bandung maupun 

di kota-kota lain di seluruh Indonesia. 

 


