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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman menuntut lulusan sarjana yang lebih 

berkualitas, mahasiswa dituntut memiliki kemampuan (skill) dan 

pengetahuan (knowledge) yang lebih dalam dunia kerja. Kemampuan dan 

pengetahuan yang dibutuhkan juga bergantung pada karier atau profesi 

yang akan dipilih. Salah satu karier yang membutuhkan kemampuan dan 

pengetahuan lebih tersebut adalah karier dalam bidang akuntansi (Chan, 

2012). 

Pemerintah pada bulan Mei 2011, mengeluarkan UU No. 5 

Tahun 2011 tentang profesi akuntansi publik. Pemerintah secara jelas 

memperbaharui dan merevisi beberapa peraturan kembali tentang profesi 

akuntansi publik. Undang-undang ini berisikan ruang lingkup jasa akuntan 

publik, perizinan akuntan publik dan KAP, hak, kewajiban, dan larangan 

bagi Akuntan Publik dan KAP, kerja sama antar-Kantor Akuntan Pulik  

(OAI) dan kerja sama antara KAP dan Kantor Publik Asing (KAPA) atau 

Organisasi Audit Asing (OAA), Asosiasi Profesi Akuntansi Publik, 

Komite Profesi Akuntan Publik, pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, 

sanksi administrative dan ketentuan pidana (Andersen dan Chariri, 2012). 

Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai 

syarat menjadi seorang akuntan yang harus mengikuti pendidikan profesi 
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akuntan setelah lulus sarjana ekonomi akuntansi, membuat jumlah profesi 

akuntansi meningkat dari tahun ke tahun. Pada awalnya, mahasiswa 

jurusan akuntansi adalah mahasiswa yang memiliki kesempatan besar 

untuk langsung melanjutkan program pendidikan akuntansi. Namun, 

berdasarkan UU No. 5 Tahun 2011, seluruh lulusan sarjana dari berbagai 

macam jurusan dapat menjadi seorang akuntan, yakni akuntan publik 

manakala sudah mengikuti ujian sertifikat secara khusus yang 

dilaksanakan oleh pemerintah (Andersen dan Chariri, 2012). 

Profesi akuntan publik memberikan kesempatan seseorang 

untuk berkembang karena akuntan publik dapat ditugaskan di berbagai 

tempat dan berbagai perusahaan yang memiliki ciri dan kondisi yang 

berbeda. Profesi akuntan publik berkaitan dengan pekerjaan yang 

memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus selain penguasaan dan 

pemahaman dibidang akuntansi maupun auditing serta kemampuan teknis 

dalam mengaudit dan membuat laporan keuangan (Aprilyan, 2011). 

Penelitian ini pada dasarnya mengembangkanpenelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Prasetya dan Baridwan (2013) dengan judul 

Pemilihan Karier Akuntan Publik: Pengaruh Orientasi Etika, Gender, 

Umur dan Tingkat Pengetahuan. Hasil penelitian mereka menunjukkan 

bahwa faktor idealisme berpengaruh terhadap pemilihan karier akuntan 

publik oleh mahasiswa akuntansi. Sedangkan faktor relativisme, gender, 

umur, serta tingkat pengetahuan tentang profesi akuntan publik dan 

skandal akuntansi tidak berpengaruh terhadap pemilihan karier akuntansi 
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oleh mahasiswa akuntansi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah menghilangkan variabel gender, umur dan tingkat 

pengetahuan karena tidak berpengaruh terhadap pemilihan karier akuntan 

publik mahasiswa akuntansi. Dan menambahkan variabel penghargaan 

finansial (Aprilyan, 2011), pengakuan profesional dan pelatihan 

profesional (Andersen dan Chariri, 2012). 

Alasan ditambahkannya variabel penghargaan finansial karena 

akuntan publik dinilai cukup menjanjikan mendapatkan pendapatan yang 

besar. Ditambahkan variabel pengakuan profesional karena ada kepuasan 

tersendiri ketika memperoleh pengakuan profesional atau pengakuan 

kerjanya dalam karier akuntan publik, mengingat dibutuhkan keahlian 

tertentu, waktu yang tidak sebentar dan jenjang karier yang panjang 

(Aprilyan, 2011).Sedangkan ditambah variabel pelatihan profesional 

karena menurut Rahayu (2003) dalam Chan (2012), karier sebagai akuntan 

publik dianggap lebih memerlukan pelatihan kerja untuk meningkatkan 

kemampuan profesional dan mendapatkan pengalaman kerja yang 

bervariasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul: “PEMILIHAN KARIER 

AKUNTAN PUBLIK: PENGARUH PENGHARGAAN FINANSIAL, 

ORIENTASI ETIKA, PENGAKUAN PROFESIONAL DAN 

PELATIHAN PROFESIONAL (Studi Pada Mahasiswa UNS, UMS 

dan STIE Surakarta)”. 



4 
 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang timbul 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap pemilihan karier 

akuntan publik mahasiswa akuntansi? 

2. Apakah orientasi etika berpengaruh terhadap pemilihan karier akuntan 

publik mahasiswa akuntansi? 

3. Apakah pengakuan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karier 

akuntan publik mahasiswa akuntansi? 

4. Apakah pelatihan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karier 

akuntan publik mahasiswa akuntansi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh penghargaan finansial terhadap 

pemilihan karier akuntan publik mahasiswa akuntansi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh orientasi etika terhadap pemilihan karier 

akuntan publik mahasiswa akuntansi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pengakuan profesional terhadap 

pemilihan karier akuntan publik mahasiswa akuntansi. 

4. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan profesional terhadap pemilihan 

karier akuntan publik mahasiswa akuntansi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam 

pengetahuan serta pemahaman penulis tentang pendapat mahasiswa 

akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa 

akuntansi dalam memilih karier akuntan publik. 

2. Bagi Mahasiswa 

Dapat membantu mengarahkan dalam memilih karirnya di 

bidang akuntansi. 

3. Bagi Pihak Lain 

a. Sebagai bahan referensi atau tambahan informasi yang 

diperlukan dalam pemilihan karier sebagai akuntan publik 

terutama bagi mahasiswa akuntansi. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber untuk 

penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor 

yangmelatarbelakangi pemilihan karier akuantan bagi 

mahasiswa akuntansi. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, 

maka dibuat rancangan penulisan sebagai berikut: 
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BAB 1:  PENDAHULUAN 

Bab ini membuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 11 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian yang meliputi: tinjauan umum karier, akuntansi 

publik sebagai suatu profesi, penghargaan finansial, orientasi 

etika, pengakuan profesional, pelatihan profesional, tinjauan 

penelitian terdahulu, perumusan hipotesis beserta kerangka 

teoritis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan 

sampel, jenis data dan sumber data, definisi operasional variabel 

dan pengukuran variabel, tehnik pengujian dan analisis data. 

BAB IV :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup diskripsi data, pengujian kualitas data, 

analisis data pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini akan 

dianalisis data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang telah 

dijawab atau diisi oleh responden guna menunjukkan hasil dari 

penelitian ini. 
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BAB IV :  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran 

dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan. 

 

 

 

 

 


