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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh significant people (X1), 

job market factors (X2), pengalaman kerja (X3), biaya sertifikasi (X4), dan gender 

(X5) terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti sertifikasi Chartered 

Accountant (Y). Objek penelitian ini adalah mahasiswa S1 akuntansi angkatan 

2013, dan angkatan diatas 2013 yang berada pada Perguruan Tinggi (PT) di 

Jakarta. Data yang diteliti berjumlah 162 data yang berasal dari penyebaran 

kuesioner. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Significant people berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa 

akuntansi mengikuti sertifikasi CA. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila 

terdapat significant people yang memberikan pengaruh kepada minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti sertifikasi CA, maka minat tersebut 

akan tumbuh semakin besar. 

2. Job market factors berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa 

akuntansi mengikuti sertifikasi CA. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila 

sertifikasi CA dapat lebih banya memenuhi job market factors yang mereka 

pertimbangkan, maka minat mereka untuk mengikuti sertifikasi CA tersebut 

akan tumbuh semakin besar. 
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3. Pengalaman kerja berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa 

akuntansi mengikuti sertifikasi CA. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila 

terdapat mahasiswa akuntansi memiliki pengalaman kerja, maka minat 

mereka dalam mengikuti sertifikasi CA akan tumbuh semakin besar. 

4. Biaya sertifikasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa 

akuntansi mengikuti sertifikasi CA. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi 

renndahnya biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk mendapatkan 

sertifikasi CA mampu merubah tinggi rendahnya minat mahasiswa 

akuntansi dalam mengikuti sertifikasi CA. 

5. Gender tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti 

sertifikasi CA. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan jenis kelamin 

tidak lagi mempengaruhi profesi yang akan digeluti seseorang atau baik 

mahasiswa laki-laki dan perempuan akan memiliki minat yang sama dalam 

mengikuti sertifikasi CA. 

6. Terdapat perbedaan minat yang signifikan dalam mengikuti sertifikasi CA di 

antara mahasiswa akuntansi yang berasal dari prodi yang berakreditasi A, B 

dan C. 

 

B. Implikasi  

Beradasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki hasil 

bahwa variabel significant people, job market factors, pengalaman kerja, dan 

biaya serifikasi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi 

mengikuti sertifikasi CA, sedangkan variabel gender tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti sertifikasi CA. Berikut 
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ini implikasi dari masing-masing variabel independen yang memiliki pengaruh 

signifikan: 

1. Dalam penelitian ini yang dijadikan indikator significant people adalah 

orang tua, sahabat, dosen, kerbat keluarga, praktisi professional. Menurut 

responden dari semua pengaruh yang diberikan significant people, 

mahasiswa akuntansi menganggap pengaruh dosen dan praktisi profesional 

memiliki pengaruh yang lebih dominan. Berdasarkan hal tersebut, lembaga 

penyelenggara sertifikasi CA (IAI) dapat meminta para praktisi profesional 

terlebih kepada dosen untuk memberikan saran kepada mahasiswanya untuk 

mengambil sertifikasi CA. Dengan tujuan meningkatkan kualitas dan 

kuantitas Akuntan Profesional di Indonesia. 

2. Dalam penelitian ini yang dijadikan indikator job market factors adalah 

kepuasan kerja, keamanan kerja, ketersedian lapangan pekerjaan, 

fleksibilitas pekerjaan, dan peluang untuk mendapatkan promosi baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut responden dari semua 

faktor-faktor pasar kerja dalam penelitian ini, faktor ketersedian lapangan 

pekerjaan, kepuasan kerja, dan perluang promosi dalam jangka panjang 

adalah faktor yang dianggap mahasiswa akuntansi dapat dipenuhi oleh 

sertifikasi CA. Berdasarkan hal tersebut, lembaga penyelenggara sertifikasi 

CA (IAI) dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa akuntansi 

mengenai keuntungan jika memiliki sertifikasi CA. Dengan tujuan 

meningkatkan kualitas dan kuantitas Akuntan Profesional di Indonesia. 
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3. Variabel pengalaman kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi mengikuti sertifikasi CA. Pengalaman kerja memiliki 

pengaruh yang bersifat positif dan memberikan pengaruh terbesar terhadap 

minat dibandingkan variabel lain dalam penelitian ini. Berdasarkan hal 

tersebut, universitas-universitas dapat mewajibkan mahasiswanya untuk 

memiliki pengamalan kerja sebelum lulus dari universitaas atau sebagai 

salah satu syarat kelulusan. 

4. Dalam penelitian ini salah satu indikator varibel biaya sertifikasi adalah total 

biaya. Dan berdasarkan respon dari mahasiswa akuntansi, rata-rata mereka 

setuju bahwa total biaya yang harus dikeluarkan relatif kecil dan rendah.  

Berdasarkan hal tersebut, walaupun mahasiswa akuntansi menganggap biaya 

sertifikasi cukup rendah, namun untuk lebih meningkatkan minat mahasiswa 

Lembaga penyelenggara sertifikasi CA (IAI) dapat memberikan beasiswa 

yang lebih banyak dan intens untuk mengikuti sertifikasi CA ini. Agar 

tujuan dari meningkatkan kualitas dan kuantitas Akuntan Profesional di 

Indonesia tercapai. 

 

C.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, maka saran-saran 

yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian hanya menggunakan mahasiswa S1 Akuntansi PT di 

jakarta, tanpa memasukkan mahasiswa S1 Akuntansi dari universitas lain di 

luar wilayah Jakarta. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
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menambah jumlah sampel mahasiswa dari universitas lain agar dapat lebih 

mewakili universitas yang ada di Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya menguji lima variabel independen yang diduga 

memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti 

sertifikasi CA yaitu significant peopel, job market factors, pengalaman 

kerja, biaya sertifiaksi, dan gender. Pada penelitian selanjutnya diharapkan 

mengganti atau menambah variabel independen lain seperti opportunity cost. 

3. Untuk mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Jakarta agar 

mempertimbangkan untuk mengikuti sertifikasi CA. dikarenakan CA dapat 

memberikan manfaat yang besar, seperti dapat mensejajarkan posisi akuntan 

profesional di Indonesia dengan akuntan yang ada di negara lain serta 

dipercayakan dalam tanggung jawab pengambilan keputusan yang signifikan 

dalam bidang-bidang yang terkait dengan pelaporan keuangan untuk 

kepentingan publik. 


