
 

BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1. Simpulan 

Setelah dilakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa akuntansi 

tentang pengaruh norma subjektif, motivasi karier, ekonomi, sosial, gelar dan 

ilmu pengetahuan terhadap minat mengambil sertifikasi akuntansi, dapat 

disimpulkan bahwa: 

5.1.1. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi, secara keseluruhan norma 

subjektif berpengaruh positif signifikan terhadap minat mengambil 

sertifikasi akuntansi. Tetapi dalam penelitian ini, norma subjektif 

dibagi menjadi empat bagian, yakni pengaruh orang tua, keluarga, 

teman – teman. Saran dan masukan orang tua tidak mempengaruhi 

minat dan pertimbangan mahasiswa untuk mengambil sertifikasi 

akuntansi. Semakin tinggi pengaruh keluarga (seperti om, tante, atau 

anggota keluarga besar yang masukannya dapat dipercaya), maka 

semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi mengambil sertifikasi 

akuntansi. Pengaruh teman – teman tidak berdampak pada minat 

mahasiswa akuntansi mengambil sertifikasi akuntansi. Semakin tinggi 

pengaruh dosen maka semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi 

mengambil sertifikasi akuntansi. 

5.1.2. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi, motivasi karier berpengaruh 

positif signifikan terhadap minat mengambil sertifikasi akuntansi. 

Atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi karier maka 
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semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi mengambil sertifikasi 

akuntansi. 

5.1.3. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi, motivasi ekonomi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap minat mengambil sertifikasi 

akuntansi. Atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi 

ekonomi maka semakin rendah minat mahasiswa akuntansi 

mengambil sertifikasi akuntansi. 

5.1.4. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi, motivasi sosial berpengaruh 

positif signifikan terhadap minat mengambil sertifikasi akuntansi. 

Atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi sosial maka 

semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi mengambil sertifikasi 

akuntansi. 

5.1.5. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi, motivasi gelar tidak 

berpengaruh terhadap minat mengambil sertifikasi akuntansi. Atau 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi maupun semakin rendah 

motivasi gelar tidak mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi 

mengambil sertifikasi akuntansi. 

5.1.6. Menurut persepsi mahasiswa akuntansi, motivasi ilmu pengetahuan 

berpengaruh positif signifikan terhadap minat mengambil sertifikasi 

akuntansi. Atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi ilmu 

pengetahuan maka semakin tinggi minat mahasiswa akuntansi 

mengambil sertifikasi akuntansi. 
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5.2. Implikasi 

Setelah mendapatkan kesimpulan penelitian seperti yang tertulis di 

atas, maka dapat dirumuskan implikasi sebagai berikut: 

5.2.1. Minat mahasiswa untuk mengambil sertifikasi akuntansi sangat 

dipengaruhi oleh keluarga (seperti om, tante, atau anggota keluarga 

besar yang masukannya dapat dipercaya). Pandangan, saran, serta 

masukan dari mereka yang mendukung mahasiswa agar kelak dapat 

mengambil sertifikasi akuntansi mempengaruhi peningkatan minat 

mahasiswa terhadap sertifikasi akuntansi. Oleh sebab itu sebaiknya 

keluarga memperbanyak dukungan kepada mahasiswa akan 

pengambilan sertifikasi akuntansi, karena sertifikasi ini memiliki 

banyak manfaat positif bagi mahasiswa kelak.  

5.2.2. Saran, masukan serta pendapat dosen sangat mempengaruhi minat 

mahasiswa untuk mengambil sertifikasi akuntansi. Hal ini menjadi 

masukan bagi para dosen untuk memperbanyak saran, masukan, serta 

pandangannya mengenai sertifikasi akuntansi kepada mahasiswa, baik 

di kelas maupun saat tatap muka langsung dengan mahasiswa. Dosen 

sebaikya memperbanyak pembicaraan terkait sertifikasi akuntansi, 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai apa 

itu sertifikasi akuntansi dan apa manfaat serta kegunaannya.  

5.2.3. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa motivasi karier, sosial, 

serta ilmu pengetahuan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap minat mahasiswa mengambil sertifikasi akuntansi. Dengan 
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dikemukakannya hasil ini, mahasiswa perlu memiliki motivasi yang 

tinggi dalam pencapaian karier kedepan, perolehan status sosial yang 

mumpuni, serta mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan 

sehingga meningkatkan keinginannya untuk mengambil sertifikasi 

akuntansi. Selain itu dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat 

diperlukan untuk memperbanyak pengenalan mahasiswa tentang 

sertifikasi akuntansi sejak dini, sehingga mahasiswa dapat memahami 

sertifikasi secara mendalam, baik kegunaan, cara mendapatkannya, 

maupun hal – hal yang terkait dengannya. 

5.2.4. Tanpa adanya dukungan dari keluarga, dosen, serta motivasi dalam 

diri mahasiswa, mahasiswa akuntansi tidak memiliki minat untuk 

mengambil sertifikasi akuntansi. Dengan keadaan ini, sangat 

diperlukan dukungan yang besar dari berbagai pihak sehingga 

mahasiswa memiliki minat yang tinggi untuk mengambil sertifikasi 

karena sertifikasi memiliki banyak manfaat positif bagi mahasiswa 

kelak.  

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun telah diusahakan sebaik mungkin, tetapi penelitian ini tetap 

mengandung beberapa batasan diantaranya: 

5.3.1. Pernyataan pada masing – masing variabel tidak memiliki jumlah 

yang sama sehingga tingkat kebenaran jawaban tiap variabel berbeda. 

Untuk penelitian kedepan diharapkan dapat memberikan jumlah 

pernyataan yang sama tiap – tiap variabel. 
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5.3.2. Responden penelitian ini merupakan mahasiswa Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman saja. Hal ini 

berarti kurang mewakili mahasiswa Akuntansi seluruh Indonesia. 

5.3.3. Responden tidak dibedakan antara yang benar – benar memahami dan 

hanya mengerti saja mengenai sertifikasi akuntansi. Untuk penelitian 

kedepannya sebaiknya dibedakan antara yang mengerti dan 

memahami, karena tingkat pemahaman juga akan mempengaruhi 

minat mahasiswa untuk mengambil sertifikasi akuntansi. 

5.3.4. Nilai adjusted R
2 

ialah sebesar 52,7% , berarti sisanya sebesar 47,3% 

merupakan variabel lain di luar variabel penelitian ini yang 

mempengaruhi minat mahasiswa mengambil sertifikasi akuntansi. 

Oleh sebab itu pada penelitian berikutnya, diharapkan dapat 

memperluas variabel penelitian sehingga dapat terdeteksi variabel – 

variabel lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap minat 

mengambil sertifikasi akuntansi.   


