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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak syarat, kewajiban,  dan sanksi 

menjadi Akuntan Publik sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan 

Publik terhadap minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik, baik 

secara simultan maupun secara simultan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa : 

1. Ha1 dalam penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa variabel Persyaratan 

menjadi Akuntan Publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik. Hal ini 

ditunjukan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai t tabel sebesar -

1,134 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,259 atau lebih besar (>) dari 

0,05. Hasil penelitian Satya 2011 mengungkapkan 58% mahasiswa tidak 

setuju dan sangat tidak setuju terhadap butir 1 Pasal 6 UU No.5 Tahun 

2011 tentang Akuntan Publik. 

 

2. Ha2 dalam penelitian ini ditolak, yang berarti bahwa variabel Kewajiban 

menjadi Akuntan Publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Minat mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik. Hal ini 
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ditunjukan oleh hasil pengujian statistik t dengan nilai t tabel  0,943 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,347 atau lebih besar (>) dari 0,05. 

 

3. Ha3 dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa variabel Sanksi-

sanksi menjadi Akuntan Publik memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk menadi Akuntan Publik. Hal 

ini ditunjukan dengan nilai t tabel sebesar 3,425 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,001. Hal ini sejalan dengan hipotesis awal peneliti 

karena dengan adanya sanksi yang tegas dalam peraturan perundangan 

maka setiap orang akan berusaha mematuhinya. 

 

4. Ha4 dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa Syarat, Kewajiban, 

dan Sanksi menjadi Akuntan Publik memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik. Hal 

ini ditunjukan oleh hasil pengujian statistic F sebesar  6,399 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Variabel independen 

dalam peneilitian ini dapat menjelaskan 11,70% Minat Mahasiswa 

Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik dan sisanya sebesar 88,30% 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalampenelitian ini. 
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B. Keterbatasan 

Terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Nilai adjusted r
2 

dalam penelitian ini hanya 11,7% , variabel Syarat, 

Kewajiban ,dan Sanksi menjadi Akuntan Publik yang memiliki 

dampak terhadap minat mahasiswa Akuntansi. 

2. Ruang lingkup penelitian hanya terhadap 4 kampus yang ada di 

kawasan Tangerang Selatan yaitu Universitas Multimedia Nusantara, 

Universitas Bina Nusantara, Prasetya Mulya Business School, dan 

Universitas Pelita Harapan. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan dalam penelitian ini, 

maka berikut terdapat saran-saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya : 

1. Penelitian dimasa mendatang dapat memperluas sampel penelitian tidak 

hanya Mahasiswa Akuntansi yang berkuliah di daerah Tangerang Selatan. 

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel Mahasiswa Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPAk) atau Junior Auditor di KAP. 

2. Penelitian dimasa mendatang dapat menggunakan variabel lain selain pasal 

6, 25, 53, 55-58 dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Akuntan Publik atau melakukan penambahan variabel independen lain 

diluar UU tersebut. Contohnya : Pendapatan, Karier, Gelar, dan 

sebagainya. 
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