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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1  Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan serangkaian pengujian hipotesis terkait 

pengaruh penghargaan finansial, pelatihan profesiona, lingkungan kerja dan 

pertimbangan pasar kerja terhadap pilihan karir akuntan publik pada universitas 

negeri yang berada di wilayah DKI Jakarta, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Secara Parsial Variabel Penghargaan Finansial berpengaruh signifikan 

terhadap Pilihan Karir Akuntan Publik, sedangkan Variabel Pelatihan 

Profesional, Lingkungan Kerja, dan Pertimbangan Pasar Kerja 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Pilihan Karir Akuntan Publik. Hal 

ini membuktikan dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan 

dari penelitian sebelumnya. 

b. Hasil penelitian ini ada yang mendukung hasil penelitian terdahulu dan 

ada juga yang tidak mendukung hasil penelitian terdahulu. Perbedaan 

hasil penelitian ini bisa saja disebabkan karena perbedaan jumlah sampel, 

tahun penelitian, objek penelitian, responden penelitian dan metode 

analisis yang digunakan. 

 

V.2  Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah faktor lainnya 

seperti pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, personalitas, nilai 

instrinsik, gender yang dapat mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa 

akuntansi untuk menjadi akuntan publik agar hasilnya lebih maksimal. 
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b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk 

menambah ilmu pengetahuan para akademisi mengenai penghargaan finansial, 

pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, 

pertimbangan pasar kerja, dan  personalitas berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi berkarir sebagai akuntan publik, serta mendiskusikan 

mengenai Bagi Pengguna Lulusan 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan pengguna 

lulusan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk mahasiswa yang baru lulus dari 

PTN. 

2) Bagi Mahasiswa Terkait Pilihan Karir Akuntan Publik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa dan memasuki 

bidang profesional seperti analisis mengenai Akuntan Publik dan jenis akuntan 

lainnya. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan pilihan karir akuntan publik oleh mahasiswa 

jurusan akuntansi . 

3) Bagi Perguruan Tinggi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan kepada perguruan tinggi untuk perlu 

mengupayakan penyusunan kurikulum yang ditujukan kepada fakultas ekonomi 

dan bisnis program studi S1 Akuntansi. 
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