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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian: 

1. Motivasi intrinsik secara parsial mempunyai pengaruh signifikan positif

terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi menjadi akuntan. Hal ini

dikarenakan mahasiswa mempunyai kemauan dalam diri sendiri untuk

menjadi seseorang yang berprofesi sebagai akuntan.

2. Motivasi ekstrinsik secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemilihan

karir mahasiswa akuntansi menjadi akuntan. Mahasiswa akuntansi sekarang

dianggap tidak terlalu bergantung terhadap motivasi ekstrinsik seperti gaji,

kesempatan kerja untuk memilih profesinya sebagai akuntan dibandingkan

dengan motivasi intrinsik.

3. Pengaruh dari pihak ketiga secara parsial memiliki pengaruh signifikan

positif terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. Dikarenakan pengaruh

dari pihak ketiga seperti saran dan masukan dari orangtua beserta ajakan

dari teman dekat dapat memberikan pengaruh terhadap pemilihan karir

sebagai akuntan yang profesional.

4. Paparan karir secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap pemilihan

karir mahasiswa menjadi akuntan. Paparan karir dianggap bukan menjadi

faktor bagi sebagian mahasiswa dalam memilih karir sebagai akuntan

dikarenakan paparan karir hanya memaparkan informasi mengenai

kelebihan profesi saja, namun tidak dengan kelemahan profesi tersebut.

5. Biaya peluang secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap

pemilihan karir mahasiswa menjadi akuntan. Mahasiswa akuntansi setuju

bahwa biaya dan peluang maupun waktu mempengaruhi pemilihan karir

sebagai akuntan. Butuh biaya dan waktu yang besar dalam mencapai

keinginan untuk berkarir dibidang akuntansi yang profesional dan hal

tersebut juga bergantung kepada kesempatan.

6. Niat bekerja di luar negeri secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. Hal ini dikarenakan

mahasiswa akuntansi tidak mementingkan untuk dapat bekerja di luar negeri
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dan bagi mahasiswa akuntansi bekerja di dalam atau pun di luar negeri tidak 

memiliki perbedaan yang jauh. Selain itu faktor sustainability juga membuat 

mahasiswa tidak berniat untuk bekerja diluar negeri. 

 

5.2 Keterbatasan 

Berikut ini beberapa keterbatasan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu: 

1.  Keterbatasan dari pemilihan bahasa yang tepat dalam menjelaskan proses 

penelitian beserta pada saat menyusun soal kuesioner sebagai metode 

perolehan data. 

2.  Teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen kuesioner 

menghasilkan kemungkinan terdapat data yang kurang tepat dikarenakan 

adanya responden yang mengisi kuesioner dengan tidak tepat yang 

menghasilkan adanya data yang tidak akurat. 

3. Terdapat banyak variabel indpenden lain selain keenam variabel independen 

yang ada dalam penelitian yang bisa memberikan pengaruh terhadap 

pemilihan karir menjadi akuntan. 

 

5.3  Rekomendasi 

Rekomendasi dari proses penelitian antara lain: 

1.  Memakai variabel independen yang lebih luas dan banyak untuk 

menggambarkan pemilihan karir menjadi akuntan. 

2.  Menggunakan sampel mahasiswa strata satu jurusan akuntansi di 

Universitas kota Batam yang lebih banyak sehingga data lebih akurat. 

3.  Memperbanyak referensi dari jurnal sehingga hasil penelitian lebih bagus 

dan pembendaharaan kata juga lebih banyak dan lengkap. 
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