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V. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini yang 

telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat ditarik 

beberapa simpulan bahwa prospek pekerjaan praktisi 

akuntansi (JP) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap sikap mencari pekerjaan sebagai praktisi 

akuntansi (ATTAP) sementara norma subjektif untuk 

menjadi praktisi akuntansi (SN) dan kontrol perilaku 

yang dirasakan untuk menjadi praktisi akuntansi (PBC) 

ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

niat berprofesi sebagai praktisi akuntansi (IAP). 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

prospek pekerjaan praktisi akuntansi (JP) dan sikap 

mencari pekerjaan sebagai praktisi akuntansi (ATTAP) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap niat berprofesi 

sebagai praktisi akuntansi (IAP). Hal ini menunjukkan 

bahwa prospek pekerjaan sebagai praktisi akuntansi 

yang dinilai baik dan menjanjikan serta sikap 

mahasiswa dalam mencari pekerjaan sebagai praktisi 

akuntansi tidak terbukti mendorong mahasiswa 

akuntansi untuk memiliki niat berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi. 

Implikasi 

Implikasi teoritis yang didapatkan melalui penelitian 

ini, yaitu tidak terbukti bahwa prospek pekerjaan 

berpengaruh signifikan terhadap niat mahasiswa 
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akuntansi dalam memilih profesi sebagai praktisi 

akuntansi seperti yang dikemukakan oleh Turner dan 

Bowen (1990) sebelumnya. Dalam penelitian ini pula, 

variabel sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap 

niat mahasiswa akuntansi dalam memilih profesi 

praktisi akuntansi. Dengan demikian maka hasil 

penelitian model TPB yang dikemukakan Ajzen (1991), 

yang menyatakan bahwa sikap seharusnya 

mempengaruhi niat seseorang dalam berperilaku 

ternyata tidak terbukti dalam penelitian ini. 

Melalui penelitian ini didapatkan pula beberapa 

implikasi terapan yaitu diketahui bahwa mahasiswa 

akuntansi angkatan awal atau semester awal 

merupakan mahasiswa yang berada pada masa kritis 

dalam mengembangkan niat mereka untuk berprofesi 

menjadi praktisi akuntansi, sehingga dari hal ini juga 

yang seharusnya menjadi dorongan bagi para pengajar 

dan dosen dalam membimbing dan mengarahkan 

mereka untuk memiliki niat sebagai praktisi akuntansi. 

Hal ini tentu saja dikaitkan dengan hasil dari penelitian 

ini, yaitu adanya pengaruh yang signifikan dari norma 

subjektif untuk berprofesi sebagai praktisi akuntansi 

terhadap niat mahasiswa akuntansi dalam memilih 

profesi sebagai praktisi akuntansi.  

Di samping itu, hasil dari penelitian ini juga 

menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari 

kontrol perilaku yang dirasakan mahasiswa akuntansi 

untuk berprofesi sebagai praktisi akuntansi terhadap 

niat mereka memilih profesi tersebut. Melalui hal ini 

maka seharusnya membuat para pengajar dan dosen 
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terdorong untuk memberikan ilmu akuntansi yang 

dapat terimplementasikan di dunia kerja dan 

membekali mahasiswa akuntansi dengan pengetahuan 

praktik akuntansi yang kelak membuat mereka merasa 

percaya diri dan yakin dengan kemampuan akuntansi 

yang dimilikinya sebagai bekal bagi mereka untuk 

bekerja di bidang akuntansi. Pengetahuan yang tepat 

serta kemampuan dan kapabilitas yang tinggi 

diharapkan akan meningkatkan niat mahasiswa untuk 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi.  

Dengan melihat juga pada hasil penelitian bahwa 

tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari prospek 

pekerjaan sebagai praktisi akuntansi dan sikap mencari 

profesi sebagai praktisi akuntansi terhadap niat 

memilih profesi sebagai praktisi akuntansi, maka hal 

ini dapat menjadi suatu masukan agar mahasiswa 

akuntansi pada masa kritis (angkatan awal/semester 

awal), seharusnya diberikan gambaran yang jelas 

mengenai prospek pekerjaan praktisi akuntansi dan 

manfaat yang diperoleh di kemudian hari apabila 

berprofesi di bidang tersebut. Apabila mahasiswa 

akuntansi memiliki konsistensi terhadap persepsi baik 

tentang prospek pekerjaan sebagai praktisi akuntansi 

dan dengan didukung oleh sikap positif mereka akan 

profesi ini, maka mereka otomatis akan terdorong 

untuk berniat terjun di bidang profesi akuntansi. 

Gambaran masukan ini mungkin dapat dilakukan 

dengan memberikan seminar, workshop, dan training 

mengenai prospek pekerjaan sebagai praktisi 

akuntansi. 



55 

Keterbatasan dan Saran 

Suatu penelitian tidak mungkin terlepas dari suatu 

keterbatasan. Demikian pula dengan penelitian ini, 

yang dinilai masih terdapat keterbatasan di dalamnya. 

Keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan 

jumlah sampel yang didapatkan dalam pilot test 

dirasakan terlalu kecil, yaitu hanya sejumlah 34 

mahasiswa akuntansi. Hal ini terjadi karena pencarian 

sampel untuk pilot test tersebut dilakukan pada saat 

liburan semester, sehingga mahasiswa akuntansi yang 

dapat ditemui untuk mengisi kuesioner pilot test hanya 

sedikit jumlahnya.  

Hal ini yang kemudian memberikan masukan untuk 

penelitian selanjutnya bahwa perlu dilakukan pilot test 

dengan jumlah sampel yang lebih besar. Pilot test ini 

berguna untuk memberikan gambaran dan pandangan 

awal dalam suatu penelitian. Apabila pilot test 

dilakukan terhadap jumlah sampel yang lebih besar 

maka ada kemungkinan ditemukan faktor-faktor lain 

yang berpengaruh terhadap niat mahasiswa akuntansi 

dalam memilih profesi sebagai praktisi akuntansi 

sehingga dapat dikembangkan menjadi variabel yang 

diintegrasikan ke dalam konstruksi model TPB. 

 


