
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai “Efek Gender, 

Kesulitan Akuntansi, Peluang Karir dan Fenomena Sindrom Impostor Terhadap 

Keputusan Mahasiswa Memilih Jurusan Akuntansi” maka dapat diambil 

kesimpulan yakni sebagai berikut: 

1. Gender tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam 

memilih jurusan akuntansi. 

2. Kesulitan akuntansi tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi. 

3. Peluang karir berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa dalam 

memilih jurusan akuntansi. 

4. Sindrom impostor tidak berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi. 

5.2. Saran 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 

disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan akan lebih baik lagi jika memperluas 

sampel penelitian, seperti tidak hanya memiliki cakupan yang terbatas baik 

dari segi jenis instansi atau objek yang diteliti yaitu bukan hanya pada 

mahasiswa pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur dan Universitas Surabaya saja namun diperluas di universitas yang 

lain sehingga dapat diperoleh hasil yang mampu menggambarkan kondisi 

yangsesungguhnya. 
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2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambah variabel bebasnya 

yang diduga mempunyai pengaruh terhadap keputusan mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi. 

3. Bagi pimpinan organisasi dalam hal ini jajaran universitas diharapkan 

dapat memberikan sosialisasi yang baik terhadap calon mahasiswa 

melalui acara pameran kampus terkait prospek memilih jurusan 

akuntansi untuk masa depan. 

5.3. Keterbatasan dan Implikasi 
 

5.3.1. Keterbatasan Penelitian 
 

Penelitian ini dirasakan oleh peneliti telah dilakukan secara optimal 

untuk mendukung tujuan penelitian, namun demikian juga peneliti masih 

merasa dalam hasil penelitian ini adanya keterbatasan, antara lain: 

1. Pada penelitian penyebaran kuesioner cukup terbatas dan kurang 

maksimal hanya berdasarkan kuesioner online media social seperti 

Line, Whatsapp, dan instagram mengingat adanya kendala pandemic 

covid-19. 

2. Peneliti mengalami kendala pada permintaan izin pada Universitas 

Surabaya yang memerlukan waktu 1 minggu untuk proses diterima 

permintaan izin kuesioner. 

3. Peneliti mengalami kesulitan dalam menyebarkan kuesioner pada 

responden mahasiswa akuntansi dan manajemen angkatan 2018 di 

Universitas Surabaya, dikarenakan mahasiswa kurang merespon dan 

kesulitan mengisi kuesioner dan sulit untuk bertatap muka karena 

pandemic. 
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5.3.2. Implikasi Penelitian 
 

Hasil pada penelitian ini telah memberikan implikasi untuk Perguruan 

Tinggi Surabaya baik Negeri dan Swasta untuk lebih meningkatkan sosialisasi 

mengenai peluang karir jurusan akuntansi untuk meningkatkan minat 

mahasiswa akuntansi agar memilih jurusan akuntansi dikarenakan lebar dan 

terbukanya peluang karir dan kesempatan kerja sarjana akuntansi di 

Indonesia. Penelitian ini selanjutnya menjadi lebih komprehensif dan 

mendalam. 

 


