
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Akuntansi merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ekonomi yang 

banyak diminati mahasiswa saat ini. Dari hasil penelitian Ariani, 2004 

(dalam Tengker dan Morasa, 2007) menyebutkan bahwa rata-rata 

mahasiswa memilih jurusan akuntansi, didorong oleh keinginan mereka 

untuk menjadi profesional di bidang akuntansi. Selain itu mereka juga 

termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan di masa mendatang akan sangat 

dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan, khususnya di Indonesia. 

Namun demikian beberapa waktu belakangan ini, muncul banyak kasus 

dalam profesi akuntan, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dalam 

profesi akuntan, sehingga dengan demikian timbul keraguan atas keandalan 

pendidikan tinggi akuntansi dalam menghasilkan tenaga akuntan yang 

profesional di Indonesia. 

Menurut Sundem, 1993 (dalam Tengker dan Morasa, 2007) 

pendidikan akuntansi harus menghasilkan akuntan yang profesional sejalan 

dengan perkembangan kebutuhan akan jasa akuntansi pada abad mendatang. 

Pendidikan tinggi akuntansi yang tidak menghasilkan seorang 

profesionalisme sebagai akuntan tentunya tidak akan laku di pasaran tenaga 

kerja. Pemberian gelar akuntan di Indonesia didasarkan pada Undang-

Undang No.34 tahun 1954, yang menyatakan bahwa gelar akuntan diberikan 

kepada lulusan perguruan tinggi negeri yang ditunjuk pemerintah dan atau 



perguruan tinggi negeri yang memenuhi syarat untuk menghasilkan akuntan 

atas proses pendidikannya. Dengan demikian, terlihat adanya ketidakadilan 

(diskriminatif) di antara perguruan tinggi, terutama di antara perguruan 

tinggi negeri dan swasta di Indonesia. 

Menurut Machfoed, 1998 (dalam Tengker dan Morasa, 2007) proses 

perolehan gelar akuntan yang bersifat diskriminatif tersebut, akan 

mempunyai beberapa kelemahan diantaranya adalah tidak meratanya tingkat 

profesionalisme para akuntan di pasaran tenaga kerja. Alasan inilah yang 

menyebabkan organisasi profesi akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia) dan 

Departemen Pendidikan Nasional melalui Dirjen Dikti merasa perlu 

meninjau kembali peraturan yang berlaku untuk menghasilkan akuntan yang 

profesional.  

Karier merupakan suatu akumulasi dan pengetahuan yang tertanam 

pada skill, expertise, dan jaringan hubungan kerja yang diperoleh melalui 

serangkaian perkembangan pengalaman kerja yang lebih luas (Bird, 1994, 

Deasy: 2000 dalam Rasmini, 2007). Sebaliknya, Greenberg dan Baron 

(2000:215) menyatakan bahwa karier tersebut meliputi urutan pengalaman 

pekerjaan seseorang selama jangka waktu tertentu. Jadi, persepsi dan 

stereotype karier merupakan hal penting untuk menentukan pilihan karier 

karena persepsi mahasiswa umumnya dipengaruhi oleh pengetahuan pribadi 

mengenai lingkungan kerja, informasi dari lulusan terdahulu, keluarga, 

dosen, dan text book yang dibaca ataupun digunakan (Stole, 1976 dalam 

Rasmini, 2007). Secara global pengajaran akuntansi di perguruan tinggi 



cenderung mengarahkan mahasiswa untuk bekerja sebagai akuntan publik. 

Minat dan rencana karier mahasiswa yang jelas akan sangat berguna dalam 

penyusunan program agar materi kuliah dapat disampaikan secara efektif 

bagi mahasiswa yang memerlukannya. 

Perencanaan karier merupakan hal yang sangat penting untuk 

mencapai sukses (Berry, 1997; Messmer, 1997; dan Paolillo et al., 1982 

dalam Rasmini, 2007). Oleh karena itu, diperlukan suatu stimulasi untuk 

membuat mahasiswa mulai memikirkan secara serius tentang karier yang 

diinginkan sejak masih di bangku kuliah agar mahasiswa dapat 

memanfaatkan waktu dan fasilitas kampus secara optimal. Peran akuntan 

pendidik sebagai stimulator untuk hal ini dirasa sangat penting. 

Dalam memilih karir yang akan dijalaninya, mahasiswa akuntansi 

memiliki berbagai pertimbangan untuk memilih karir apa yang akan 

dijalani. Faktor-faktor yang mempengaruhinya terdiri dari penghargaan 

finasial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 

lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas. Peneliti 

mereplikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan Rahayu, Arief dan 

Setiawan (2003) pada PTS di Yogyakarta, Jakarta dan Surakarta semester 6. 

Dengan variabel yang digunakan adalah gaji, pengakuan profesi,  nilai – 

nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, personalitas dan 

pelatihan profesional. Dengan hasil penelitian yaitu terdapat perbedaan yang 

signifikan antara mahasiswa yang memilih karir sebagai Akuntan Publik 

dan Non Akuntan Publik ditinjau dari  penghargaan financial, pelatihan 



professional, pengakuan professional, dan lingkungan kerja. Tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang memilih karir sebagai 

Akuntan Publik dan Non Akuntan Publik ditinjau dari nilai-nilai sosial, 

pertimbangan pasar kerja, dan personalitas. 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan persepsi 

mengenai faktor–faktor yang memotivasi mahasiswa akuntansi dalam 

memilih karir sebagai profesi akuntan dengan mengambil objek penelitian 

yaitu mahasiswa jurusan akuntansi di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, apabila melanjutkan ke pendidikan profesi guna mendukung 

pilihan karier atau profesi mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi sebagai pilihan karir dimasa 

depan sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini mengambil tema tersebut 

dengan judul “Persepsi Mahasiswa  Akuntansi  Mengenai  Faktor-

Faktor  Yang  Mempengaruhi Pemilihan Karir (Studi Survei Pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta)”. 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah apakah ada atau tidak 

perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, 

akuntan perusahaan dan akuntan pemerintah di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta ? faktor-faktor tersebut ditinjau dari : 

 



1. Faktor Gaji atau Penghargaan Finansial. 

2. Faktor Pelatihan Profesional 

3. Faktor Pengakuan Profesional. 

4. Faktor Nilai-nilai Sosial. 

5. Faktor Lingkungan Kerja. 

6. Faktor Pertimbangan Pasar Kerja. 

7. Faktor Personalitas 

C. Tujuan Penelitian 

Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti 

empiris, ada tidaknya perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan publik, 

akuntan pendidik, akuntan perusahaan dan akuntan pemerintah di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ditinjau dari : 

1. Faktor Gaji atau Penghargaan Finansial. 

2. Faktor Pelatihan Profesional. 

3. Faktor Pengakuan Profesional. 

4. Faktor Nilai-nilai Sosial. 

5. Faktor Lingkungan Kerja. 

6. Faktor Pertimbangan Pasar Kerja. 

7. Faktor Personalitas 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

pelaporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang diantaranya : 



1. Penulis  

Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta 

pemahaman penulis tentang persepsi mahasiswa akuntansi 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir 

sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan 

perusahaan dan akuntan pemerintah. 

2. Para Mahasiswa  

Diharapkan menjadi salah satu pertimbangan bagi mahasiswa 

dalam memilih karier di masa depan. 

3. Pihak lain  

Sebagai bahan referensi atau tambahan informasi yang 

diperlukan dalam pemilihan karier sebagai akuntan terutama 

bagi mahasiswa akuntansi. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi  

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka 

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:  

BAB I   : PENDAHULUAN  

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar 

analisis penelitian yang meliputi ; Profesi Akuntan, 



Perkembangan profesi Akuntan di Indonesia, Pendidikan 

Akuntansi, Tinjauan umum karir, Profesi Akuntan 

Indonesia, Karier dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, 

obyek penelitian, jenis dan sumber data,populasi dan 

sample, metode pengambilan sample, metode 

pengumpulan data, definisi operasional, dan metode 

analisis data.  

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini mencakup deskripsi data, analisis data, dan 

pembahasan hasil penelitian.  

BAB V  : PENUTUP  

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang 

telah dibahas pada bab-bab sebelumnya keterbatasan dan 

saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai 

pihak yang berkepentingan. 


