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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini menguji ada tidaknya pengaruh penghargaan finansial, 

pengakuan professional, lingkungan kerja, nilai intrinsik pekerjaan dan 

kesetaraan gender terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam memilih karir 

sebagai akuntan publik studi pada mahasiswa akuntansi perguruan tinggi di 

Mojokerto angkatan 2015 & 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penghargaan Finansial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

dalam memilih karir sebagai akuntan publik. hal ini dikarenakan oleh tujuan 

awal seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan penghargaan finansial 

berupa gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga apabila 

penghargaan finansial profesi akuntan tinggi, maka akan meningkatkan 

motivasi mahasiswa untuk memilih karir sebagai akuntan publik. 

2. Pengakuan professional berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

dalam memilih profesi sebagai akuntan publik. hal ini dikarenakan pada 

dasarnya manusia membutuhkan pengakuan dari orang lain atas 

perolehan atau prestasi yang dicapai. Sehingga pengakuan professional 

akan meningkatkan minat mahasiswa memilih profesi sebagai akuntan 

publik. 

 



90 
 

3. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam 

memilih karir sebagai akuntan publik. hal ini dikarenakan lingkungan kerja 

yang baik akan mempengaruhi kinerja seseorang dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dan lingkungan kerja yang kondusif akan membentuk 

karakter seorang karyawan. Sehingga lingkungan kerja yang baik akan 

meningkatkan motivasi mahasiswa untuk memilih karir sebagai akuntan 

publik. 

4. Nilai intrinsik pekerjaan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

memilih karir sebagai akuntan publik. hal ini disebabkan karena sebagian 

mahasiswa kurang memiliki ambisi untuk berkembang, kurang menyenangi 

tantangan, kurang memahami dan mengerti tentang standar auditing dan 

standar akuntansi, dan kurang banyak membaca agar dapat mengetahui 

perkembangan terbaru tentang dunia akuntan publik. 

5. Kesetaraan gender tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

memilih karir sebagai akuntan publik hal ini karena kodrat wanita adalah 

mengurus rumah tangga sedangkan kalau bekerja menjadi akuntan publik 

yang sangat menyita waktu menjadikan wanita tidak mengurus rumah 

tangga. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, berikut adalah saran yang 

dapat dijadikan pertimbangan untuk pembaca dan penelitian selanjutnya: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menyusun kuesioner dengan baik, 

pertanyaan yang digunakan lebih spesifik menggambarkan variabel yang 
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diteliti dan berdasarkan rujukan yang lebih akurat, serta ditambahkan data 

dari wawancara maupun observasi yang dilakukan terhadap responden. 

2. Ruang lingkup wilayah penelitian diharapkan pada penelitian selanjutnya 

dapat dilakukan di wilayah yang lebih luas dengan jumlah sampel yang 

lebih banyak. 

3. Menambahkan variabel-variabel lain selain yang sudah diuji, 

keluarga/teman, kepribadian, dan pertimbangan pasar. Hal ini 

dimaksudkan agar kemampuan variabel dependen lebih besar lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


