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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Program studi akuntansi merupakan salah satu program studi yang banyak 

diminati oleh mahasiswa saat ini. Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Basuki (1999) dalam Wany (2011) Akuntansi mendapat tempat yang cukup 

istimewa, rata-rata mahsiswa memilih jurusan akuntansi didorong oleh keinginan 

mereka untuk menjadi profesional di bidang akuntansi. Selain itu, mereka juga 

termotivasi dengan adanya anggapan bahwa profesi akuntan di masa mendatang 

akan sangat dibutuhkan oleh berbagai organisasi maupun perusahaan, khususnya 

yang berada di Indonesia. 

Pilihan karier mahasiswa itu, sebagian besar dapat dipengaruhi oleh 

pandangan yang mereka bentuk sendiri, mengenai berbagai macam karir. Jadi, 

persepsi dan pandangan mengenai karir tersebut merupakan hal yang sangat 

penting dalam menentukan pilihan karier seseorang atau individu. Pada umumnya, 

persepsi mahasiswa dalam pemilihan karier tersebut, dipengaruhi oleh pengetahuan 

pribadi atau personal mengenai bagaimana lingkungan kerjanya, informasi-informasi 

yang diperoleh dari lulusan atau alumni terdahulu, keluarga atau kerabat dekat, 

dosen, dan tak terkecuali text book yang dibaca atau digunakan oleh mahasiswa 

tersebut. 

Secara global, pengajaran akuntansi di perguruan tinggi lebih cenderung 

mengarahkan mahasiswanya untuk bekerja sebagai akuntan publik di Kantor 

Akuntan Publik (KAP). Maka, akuntan pendidik haruslah berperan sebagai 

stimulator bagi para mahasiswanya untuk mengarahkan mahasiswa untuk 
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merencanakan karier sejak dini, sehingga peran akuntan pendidik jugalah sangat 

penting dalam penentuan dan perencanaan karier mahasiswanya. 

Faktor yang akan dapat mempengaruhi pemilihan karier sebagai akuntan 

publik maupun non akuntan publik antara lain: faktor intrinsik pekerjaan, 

penghasilan atau gaji yang akan diterima baik jangka panjang maupun jangka 

pendek, pertimbangan pasar kerja, serta faktor kepribadian individu. 

Penelitian yang dilakukan Wany (2011) “Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Terhadap Faktor-Faktor Pemilihan Karier Akuntan Publik”. Berdasarkan hasil dari 

penelitian mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap faktor-faktor pemilihan 

karier akuntan publik dan non akuntan publik bagi Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Wijaya Kusuma – Surabaya, dapat diambil kesimpulan bahwa  

pemilihan karier ditinjau dari faktor intrinsik profesi, penghasilan jangka panjang 

dan jangka pendek, tidak mempengaruhi mahasiswa akuntansi di Universitas 

Wijaya Kusuma - Surabaya dalam pemilihan karier sebagai akuntan publik. 

Sedangkan faktor pemilihan karier ditinjau dari faktor kepribadian dapat 

mempengaruhi mahasiswa akuntansi di Universitas Wijaya Kusuma – Surabaya 

dalam pemilihan karier sebagai akuntan publik   Metode yang digunakan adalah 

analisis regresi logistik.  

Penelitian yang dilakukan Yendrawati (2007) “Persepsi Mahasiswa dan 

Mahasiswi Akuntansi Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan 

Karier Sebagai Akuntan”.  Berdasarkan hasil terdapat perbedaan pandangan 

diantara mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai akuntan publik, akuntan 

pendidik, akuntan perusahaan dan akuntan pemerintah mengenai penghargaan 

financial, pelatihan professional dan pengakuan professional, sedangkan untuk 

faktor nilai-nilai sosial, lingkungan kerja dan pertimbangan pasar kerja tidak 

terdapat perbedaan pandangan. 
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Penelitian Indrawati (2009) “Motivasi dan Minat Mahasiswa untuk 

Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)” hasil penelitian menunjukan 

bahwa pengaruh motivasi yang dalam penelitian ini terdiri dari motivasi kualitas, 

motivasi karir, dan motivasi sosial menunjukkan adanya pengaruh signifikan 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Sedangkan motivasi 

ekonomi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa 

dalam mengikuti PPAk. 

Penelitian ini meliputi beberapa faktor yang akan dapat mempengaruhi 

pemilihan profesi sebagai akuntan publik. Faktor-faktor tersebut antara lain: faktor 

intrinsik pekerjaan, penghasilan atau gaji yang akan diterima baik jangka panjang 

maupun jangka pendek, pertimbangan pasar kerja, serta faktor kepribadian 

individu. 

Karier merupakan bagian dari upaya pengelolaan sumber daya manusia 

(SDM) dan erat sekali dengan motivasi, kepuasan kerja, dan kierja karyawan. 

Karier ini juga dapat dipandang dari berbagai perspektif yang berbeda.  

Ditinjau secara umum, karier dipandang sebagai suatu urutan-urutan posisi 

yang diduduki oleh seseorang selama jangka waktu hidupnya, sedangkan ditinjau 

dari sudut pandang subjektif karier dipandang sebagai perubahan-perubahan dalam 

nilai, sikap, dan motivasi yang terjadi karena sesorang menjadi tua. Kedua 

perspektif tersebut sama-sama terfokus pada individu, yang menganggap bahwa 

orang memiliki beberapa tingkat pengendalian terhadap nasib mereka sehingga 

mereka akan dapat memanipulasi peluang atau kesempatan untuk memaksimalkan 

keberhasilan dan kepuasan yang berasal dari karier mereka. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “ PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI 

TERHADAP FAKTOR-FAKTOR PEMILIHAN KARIER AKUNTAN 
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PUBLIK (STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA DAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA)“. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas Maret Surakarta terhadap 

faktor-faktor pemilihan karier akuntan publik? 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas Maret Surakarta terhadap 

faktor-faktor pemilihan karier akuntan publik. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti 

tentang faktor-faktor pemilihan karier akuntan publik. 

2. Bagi mahasiswa, memberikan informasi mengenai akuntan publik dan faktor-

faktor dalam pemilihan karirnya. 

3. Bagi akuntan, diharapkan mampu menjadi acuan bagi mahasiswa ekonomi 

akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta dalam memilih karier sebagai akuntan publik.  

4. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 
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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: Pendidikan Akuntansi, Tinjauan Umum Karier Profesi 

Akuntan, Profesi Akuntan Di Indonesia, Akuntan Publik Sebagai 

Suatu Profesi, Jasa Profesi Akuntan Publik, Timbul dan 

Berkembangnya Profesi Akuntan Publik, Persepsi, Konsep Karier, 

Pengertian Pemilihan Karier, Faktor-Faktor Pemilihan Karier 

dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 
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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-saranyang dapat 

dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. 


