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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kuesioner yang telah penulis terima dan dilakukan 

pengolahan data, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komunikasi dengan akuntan publik memiliki pengaruh terhadap  

minat karir mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan 

publik. Hal ini menunjukan bahwa komunikasi langsung dengan 

akuntan publik dapat meningkatkan minat karir mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik, rata-rata minat 

mahasiwa akuntansi yang berkomunikasi dengan akuntan publik 

lebih besar dari yang tidak berkomunikasi dengan akuntan publik  

2. Persepsi memiliki pengaruh terhadap minat karir mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. Hal ini 

menunjukan bahwa mahasiswa yang memiliki persepsi positif 

terhadap profesi akuntan publik, memiliki minat yang lebih baik 

dari mahasiswa yang memiliki persepsi negatif. 

3. Kreativitas memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk berkarir sebagai akuntan publik. Hal ini menunjukan bahwa 

mahasiswa dengan kreativitas tinggi lebih berminat untuk berkarir 

sebagai akuntan publik.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa 

saran yang akan penulis ungkapkan sebagai berikut: 

Bagi Universitas dan Perguruan Tinggi 

Saran untuk Universitas dan Perguruan Tinggi untuk meningkatkan 

frekuensi penyelenggaraan seminar, kuliah umum dengan mendatangkan akuntan 

publik guna meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai profesi akuntan 

publik dan membangun persepsi positif bagi mahasiswa.   

 

Bagi Kantor Akuntan Publik 

Bekerjasama dengan Universitas dan Perguruan Tinggi untuk 

memperkenalkan profesi akuntan publik dengan agar mahasiswa memperoleh 

informasi yang cukup mengenai dunia akuntan publik dan peluang mengenai 

profesi pada masa sekarang dan masa yang akan datang serta persepsi yang baik 

tentang profesi akuntan publik. 

 

Bagi Mahasiswa 

Untuk mencari informasi lebih banyak dari akuntan publik agar memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang profesi akuntan publik dan peluangnya sebagai 

pertimbangan dalam pemilihan karir di masa depan.  

 

Bagi Peneliti Lanjutan 

Hasil penelitian masih banyak keterbatasan yang harus dikaji kembali, 

masih banyak faktor mengenai minat karir mahasiswa  untuk berkarir sebagai 
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akuntan publik yang harus dikaji secara mendalam. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan penggunaan metodologi, jumlah responden yang diteliti serta 

keterbatasan wawasan penulis sendiri, untuk itu perlu adanya penelitian lebih 

lanjut agar regenrasi atau penambahan akuntan publik sesuai dengan jumlah yang 

ideal. Berdasarkan keterbatasan tersebut, maka disarankan  kepada peneliti 

lanjutan untuk mengkaji faktor lain yang turut mempengaruhi minat karir 

mahasiswa akuntan untuk berkarir sebagai akuntan publik secara mendalam 

dengan seperti nilai interinsik, kesempatan kerja di masa depan, bagaimana 

mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai profesi tersebut, dengan jumlah 

responden yang lebih besar, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif 

serta dengan analisis statistik yang lebih mendalam, lebih mengkaji responden 

dengan lulusan akuntansi yang sudah bekerja di berbagai bidang ataupun mereka 

yang sudah bekerja di kantor akuntan publik.    

 


