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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan dan analisis data yang telah dilakukan pada 

Mahasiswa Akuntansi Semester VI dan VIII Pada Universitas Bhayangkara Jakarta 

Raya, STIE Mulia Pratama, STIE Pertiwi dan STMIK Bani Saleh, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penghargaan finansial secara persial bepengaruh terhadap mahasiswa

akuntansi dalam memilih profesi sebagai auditor. Hal ini dibuktikan dengan

hasil uji t dan dapat diartikan bahwa penghargan finansial yang diukur dari

gaji, penghasilan jangaka pendek dan jaminan hari tua menjadi faktor yang

mempengaruhi pemilihan profesi sebagai auditor.

2. Pelatihan profesional secara persial berpengaruh terhadap mahasiswa

akuntansi dalam memilih profesi auditor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji

t dan dapat diartikan bahwa pelatihan profesional yang diukur dari pelatihan

rutin, berkala, magang dan pengalaman kerja menjadi faktor yang

mempengaruhi pemilihan profesi sebagai auditor.

3. Pengakuan profesional secara persial tidak memiliki pengaruh terhadap

mahasiswa akuntansi dalam memilih profesi auditor. Hal ini dibuktikan

dengan hasil uji t dan dapat diartikan bahwa mereka beranggapan pengakuan

profesional tidak mempengaruhi pemilihan profesi yang telah dipilih.

4. Nilai-nilai sosial secara persial berpengaruh terhadap mahasiswa akuntansi

dalam memilih profesi auditor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dan dapat

diartikan bahwa nilai-nilai sosial yang diukur dari kesempatan bekerjasama

dengan ahli di bidang lain serta beriteraksi dengan orang lain menjadi faktor

yang mempengaruhi pemilihan profesi sebagai auditor.
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5. Lingkungan kerja secara persial berpengaruh terhadap mahasiswa akuntansi 

dalam memilih profesi auditor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t dan dapat 

diartikan bahwa lingkungan kerja yang diukur dari pekerjaaan rutin, sering 

lembur dan aktraktif  menjadi faktor yang mempengaruhi pemilihan profesi 

sebagai auditor. 

6. Pertimbangan Pasar Kerja secara persial tidak memiliki pengaruh terhadap 

mahasiswa akuntansi dalam memilih profesi auditor. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil uji t dan dapat diartikan bahwa mereka pertimbanagan pasar 

kerja tidak mempengaruhi pemilihan profesi yang telah dipilih. 

  

5.2  Saran  

Adapun saran yang diberikan untuk menelitian yang akan datang ada sebagai 

berikut :  

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pertanyaan tertutup  

dan pernyataan terbuka serta data wawancara sebagai instrumen 

penelitiannya, agar penelitian yang lebih lengkap dan pengaruh bias tidak  

dapat diukur.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan responden dari seluruh 

universitas yang ada di Bekasi baik perguruan tinggi swasta atau negeri yang 

memiliki jurusan ekonomi, sehingga hasil penelitian dan digeneralisasi secara 

luas. 

3. Penelitian selanjutnya mengembangkan penelitian ini dengan meneliti faktor-

faktor lain yang berpengaruh terhadap pemilihan profesi auditor yang tidak 

diteliti oleh peneliti. Di samping itu juga menambah metode lain di luar 

kuesioner untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang mungkin terdapat 

pada metode kuesioner. 
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