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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan sebelumya, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa menjadi auditor:

a. Secara parsial variabel penghargan finansial berpengaruh signifikan terhadap

pemilihan karir menjadi auditor oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi di

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

b. Secara parsial variabel pertimbangan pasar kerja berpengaruh signifikan

terhadap pemilihan karir menjadi auditor oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi di

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

c. Secara parsial variabel personalitas berpengaruh signifikan terhadap pemilihan

karir menjadi auditor oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas

Bhayangkara Jakarta Raya.

d. Secara parsial variabel lingkungan keluarga tidak berpengaruh signifikan

terhadap pemilihan karir menjadi auditor oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi di

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

e. Secara parsial variabel pengakuan profesional tidak berpengaruh signifikan

terhadap pemilihan karir menjadi auditor oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi di

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

f. Secara parsial variabel lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap

pemilihan karir menjadi auditor oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi di

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

2. Faktor yang paling mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih karir menjadi

auditor adalah faktor penghargaan finansial.
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3. Perbedaan minat pemilihan karir antara mahasiswa alumni angkatan tahun ajaran 

2014/2015 dan mahasiswa aktif angkatan tahun ajaran 2015/2016 yaitu pada 

alumni mahasiswa angkatan tahun ajaran 2014/2015 hanya terdapat satu faktor 

yang mempengaruhi pemilihan karir menjadi auditor yaitu faktor penghargaan 

finansial dan pada mahasiswa aktif angkatan tahun ajaran 2015/2016 terdapat tiga 

faktor yang mempengaruhi pemilikan karir menjadi auditor yaitu faktor 

penghargaan finansial, faktor pertimbangan pasar kerja, dan faktor personalitas. 

Dan secara rata-rata terdapat perbedaan antara mahasiswa aktif dan alumni 

mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya terhaadap pemilihan karir 

menjadi auditor. 

 

1.2 Keterbatasan 

 Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan proedur ilmiah 

namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir menjadi auditor oleh 

mahasiswa akuntansi hanya terdiri 6 variabel yaitu penghargaan finansial, 

pertimbangan pasar kerja, personalitas, lingkungan keluarga, pengakuan 

profesional, lingkungan kerja. Sedangkan masih banyak variabel lain yang 

mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa akuntansi menjadi auditor. 

2. Dari sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mahasiswa akuntansi 

tahun ajran 2014/2015 dan mahasiswa angkatan tahun ajaran 2015/2016 yang 

terdaftar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sedangkan masih banyak 

sampel lain yang digunakan untuk di uji. 

3. Metode penelitian ini menggunkan koesioner yaitu terkadang jawaban yang 

diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan sebenarnya. 
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1.3 Saran 

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian yang akan datang sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah sampel ruang lingkup 

dengan mengambil sampel mahasiswa akuntansi dari perguruan tinggi negeri 

atau swasta yang lain. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji berapa banyak minat 

antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam memilih karir menjadi 

auditor. 

3. Dalam pertanyaan kuesioner, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk 

membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi agar data semakin 

valid dan akurat. 

4. Untuk Universitas disarankan untuk meningkatkan minat mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir menjadi auditor harus terus dilakukan, agar jumlah 

auditor di Indonesia semakin meningkat. 
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