
 
 

93 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

1. Kepada mahasiswa dan KAP 

a. Penghargaan finansial terdiri dari gaji dan bonus atau reward 

tidak menjadi perhatian yang begitu penting bagi mhasiswa 

akuntansi UNJ karena mereka menyadari bahwa pada tingkat 

Strata 1 mereka akan menginjak dunia kerja yang belum mereka 

jalani sebelumnya, sehingga ada rasa bahwa gaji merupakan hal 

yang tidak begitu banyak dapat mereka harapkan walau tentu 

setiap sesorang bekerja faktor gaji juga akan mendapat sisi 

perhatian, tetapi tidak begitu besar ketika mereka belum 

mempunyai pengalaman dan keahlian di dunia kerja.tetapi jika 

gaji menjadi seorang Akuntan Publik besar maka itu cukup akan 

mendorong para mahasiswa akuntansi untuk memilih karir 

sebagai akuntan publik, dan kebutuhan akuntan publik di 

Indonesia juga dapat terpenuhi. 

b. Nilai sosial yang berpengaruh positif menandakan bahwa nilai 

sosial di tempat mereka bekerja yang akan dapat merubah 

kepribadian mereka sangat mereka perhatikan apakah sesuai 

dengan kepribadian mereka. Dan nilai-nilai yang ada pada KAP 

akan mencerminkan etika profesi yang baik sehingga mahasiswa 

dapat mengetahui standar-standar etika yang ada di dalamam 

KAP tersebut dan secara tidak langsung KAP tersebut akan 
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dengan mudah menentukah karakter calon auditor apakah sesuai 

dengan yang diharapkan. 

2. Jurusan Akuntansi FE UNJ 

Lingkungan kerja yang tidak berpengaruh menandakan bahwa mereka 

tidak begitu mengenal dunia kerja yang termasuk diatara nanti akan 

berhubungan dengan atasan dan bawahan atau teman satu profesi yang 

mereka fikirkan adalah mendapat perkerjaan yang mereka inginkan. 

Sehingga setelah adanya penelitian ini jurusan Akuntansi FE UNJ dapat 

merancang sebuah program yang dengan adanya program tersebut 

dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang dunia kerja 

sebagai Akuntan Publik. 

3. IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) 

a. Pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif menandakan bahwa 

saat ini peluang kerja sebagai Akuntan Publik masih terbuka luas, 

karena masih dibutuhkannya banyak calon-calon Akuntan Publik 

yang handal dalam memeriksa laporan keungan perusahaan. Dengan 

begitu IAI dapat menggunakan data penelitian ini untuk mebuka 

peluang profesi akuntan publik menjadi lebih besar lagi. 

b. Pengakuan profesional yang berpengaruh positif menandakan bahwa 

mereka butuh rasa pengakuan bahwa profesi yang mereka jalani 

menjadi profesi yang diakui memiliki kehalian khusu dan tidak semua 

orang dapat melakukannya dengan baik butuh kehati-hatian yang 

besar. Dengan adanya penelitian ini IAI dapat menggunakan data 
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hasil penelitian untuk lebih membuat profesi Akuntan Publik menajdi 

lebih diakui dengan adanya seminar-seminar umum untuk 

memberitahu masyarakat bahwa profesi Akuntan Publik penting di 

masyarakat. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


