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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

 Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karirnya. 

Berdasarkan hasil yang disajikan, dapat diketahui bahwa faktor yang terdiri dari 

motivasi intrinsik, pengaruh dari orang ketiga, dan paparan karir memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap mahasiswa dalam proses pemilihan karir mereka. Namun, 

faktor lain yaitu motivasi ekstrinsik menunjukkan hasil pengaruh tidak signifikan 

terhadap pemilihan karir oleh mahasiswa akuntansi. Hal tersebut dikarenakan 

mahasiswa menganggap bahwa profesi lain menawarkan gaji, peluang dan 

lowongan pekerjaan, nilai sosial yang lebih baik dibandingkan profesi akuntan. 

 Untuk meningkatkan jumlah dan minat mahasiswa dalam berkarir di 

bidang akuntansi, instansi pendidikan dapat memberikan pelatihan-pelatihan untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang tersebut. Jika kemampuan 

mahasiswa dalam bidang akuntansi meningkat, maka hal tersebut dapat 

meningkatkan kemungkinan mahasiswa untuk memilih berkarir dalam bidang 

akuntansi. Selain itu, instansi pendidikan maupun pemerintah dapat menciptakan 

suasana lingkungan di sekitar mahasiswa yang berkaitan dengan profesi akuntan. 

Pengaruh dari luar seperti orang tua, teman, pendidik, maupun konsultan karir yang 

memiliki latar belakang akuntansi dapat berperan dalam meningkatkan dan menarik 

mahasiswa untuk berkarir dalam bidang tersebut. 

 Instansi pendidikan maupun pemerintah dapat mengadakan berbagai acara 

atau seminar yang bertemakan akuntansi. Akuntan profesional dapat dihadirkan 

dalam acara atau seminar tersebut untuk berinteraksi dengan mahasiswa dan 

memberikan wawasan maupun motivasi untuk meningkatkan minat mahasiswa 

berkarir dalam bidang akuntansi. Kisah sukses menjadi seorang akuntan dapat 

memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan minat meraka terhadap profesi 

akuntan. 
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5.2 Keterbatasan 

 Selama proses pelaksanaan penelitian, keterbatasan yang dimiliki oleh 

penulis meliputi: 

1. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini terbatas hanya terdiri dari 

universitas yang ada di Batam. 

2. Mahasiswa yang dijadikan sampel terbatas hanya terdiri dari mahasiswa 

semester 7 (tujuh). 

3. Keterbatasan variabel independen yang digunakan terdiri dari motivasi 

intrinsik, motivasi ekstrinsik, pengaruh dari orang ketiga, dan paparan 

karir. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Penulis memberikan rekomendasi atas keterbatasan yang dimiliki selama 

proses penelitian, antara lain sebagai berikut: 

1. Sampel yang dipilih diharapkan dapat diperluas hingga beberapa kota 

maupun provinsi. 

2. Sampel yang dipilih diharapkan dapat memasukkan mahasiswa semester 

bawah. 

3. Penelitian yang akan datang dapat menambahkan beberapa variabel 

independen lainnya seperti jenis kelamin (Lukman & Juniati, 2016); 

(Purwati & Sari, 2015); (Law & Yuen, 2012); (Law, 2010); (Sugahara et 

al., 2009), pengalaman kerja (Zyl & Villiers, 2011); (Sugahara et al., 

2009); (Lowe & Simons, 1997); (Gul et al., 1989); (Paolillo & Estes, 

1982), jumlah tahun pendidikan yang diwajibkan (Zyl & Villiers, 2011); 

(Tan & Laswad, 2006); (Gul et al., 1989); (Paolillo & Estes, 1982), biaya 

edukasi (Zyl & Villiers, 2011); (Sugahara et al., 2009); (Boland & 

Sugahara, 2006); (Paolillo & Estes, 1982), dan pelatihan profesional 

(Lestari, 2018); (Siskayani & Saitri, 2017); (Asmoro et al., 2016); (Purwati 

& Sari, 2015); (Chan, 2012); (Setiyani, 2005) dapat dimasukkan ke dalam 

model penelitian untuk meningkatkan kemampuan dalam menjelaskan 

variabel dependen yaitu pemilihan karir oleh mahasiswa akuntansi.  
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