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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh Tingkat 

Pemahaman Akuntansi, Persepsi Biaya terhadap Niat Untuk Mengambil 

Sertifikasi Profesi Chartered Accountant (CA) dengan Motivasi sebagai 

Variabel Moderasi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:  

1. Hubungan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Niat Untuk 

Mengambil Sertifikasi Profesi Chartered Accountant (CA) tidak 

berpengaruh secara signifikan. 

2. Persepsi Biaya berpengaruh secara signifikan terhadap Niat Untuk 

Mengambil Sertifikasi Profesi Chartered Accountant (CA) 

3. Motivasi mampu memoderasi hubungan Tingkat Pemahaman 

Akuntansi terhadap Niat Untuk Mengambil Sertifikasi Profesi 

Chartered Accountant (CA)  

4. . Motivasi mampu memoderasi hubungan Persepsi Biaya terhadap Niat 

Untuk Mengambil Sertifikasi Profesi Chartered Accountant (CA) 

 

B. Saran 

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Akuntansi 

mahasiswa yang menjadi sampel penelitian masih rendah, yang 

menyebabkan Niat Untuk Mengambil Sertifikasi Profesi Chartered 

Accountant (CA) rendah. Universitas Muhammadiyah Metro telah 

mengupayakan yang terbaik untuk menjadikan mahasiswa akuntansi 

kompeten dalam bidangnya dengan didukung fasilitas terbaik dari 

dosen yang kompeten sampai dengan berbagai fasilitas yang 

menunjang dalam hal belajar dan mengajar. Namun, diharapkan pihak 

Universitas untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi  Niat mahasiswa akuntansi dalam mengambil sertifikasi 

profesi Chartered Accountant (CA) khususnya dalam hal ini Tingkat 

Pemahaman Akuntansi dan persepsi biaya.  

2.  Ikatan Akuntan Indonesia sebagai penyelenggara Chartered 

Accountant (CA) telah memberikan beasiswa Chartered Accountant 

(CA) untuk mahasiswa akuntansi seluruh Indonesia bagi yang 

memenuhi syarat dan ketentuan dalam hal ini telah memberi jawaban 
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atas persepsi biaya terkait CA. Selain itu telah aktif berbagai kegiatan 

dalam mensosialisasikan Chartered Accountant (CA) ini. Namun, 

diharapkan pihak IAI meningkatkan sosialisasi khususnya ke seluruh 

perguruan tinggi mengenai profesi Chartered Accountant (CA) agar 

mahasiswa lebih memahami dan termotivasi untuk mengambil 

sertifikasi profesi Chartered Accountant (CA).  

3. Bagi Mahasiswa akuntansi diharapkan untuk meningkatkan kesadaran 

sertifikasi profesi Chartered Accountant (CA) karena sertifikasi ini 

sebagai syarat untuk menjadi akuntan profesional dan dapat 

membantu perkembangan profesi dengan meningkatkan akuntan 

profesional.  

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah jumlah 

sampel yang akan diteliti, serta mengganti variabel independen 

penelitian agar dapat menambah pengetahuan terkait faktor-faktor apa 

saja yang dapat memengaruhi  Niat mahasiswa akuntansi untuk 

mengambil sertifikasi profesi Chartered Accountant (CA). Kemudian 

untuk variabel Motivasi sebagai variabel moderasi dapat diganti 

menjadi variabel lain atau bisa dengan melakukan pengembangan 

penelitian dengan mengganti Variabel Moderasi menjadi Variabel 

Intervening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


