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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi tentunya membuat banyak 

angkatan kerja bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak terkecuali bagi 

lulusan mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi baik pada perguruan tinggi negeri 

maupun swasta. Persaingan di dunia bisnis tentunya mendorong mereka untuk 

menjadi mahasiswa yang berkualitas dan siap memasuki dunia kerja. Untuk itu 

mereka harus dibekali kemampuan baik sejak dari bangku kuliah maupun di luar 

kuliah agar mereka mampu berkompetensi di dunia kerja (Enggar Nursasi dan 

Yuyuk Liana, 2009). 

Ditinjau secara umum (objektif), karir dipandang sebagai suatu urutan-

urutan posisi yang diduduki oleh seseorang selama jangka waktu hidupnya, 

sedangkan ditinjau dari sudut pandang subjektif karir dipandang sebagai 

perubahan – perubahan dalam nilai, sikap dan motivasi yang terjadi karena 

seseorang menjadi tua (Eva Wany, 2011). 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.   

Sarjana akuntansi paling tidak mempunyai tiga alternatif langkah yang 

dapat ditempuh. Pertama, setelah menyelesaikan pendidikan ekonomi jurusan 
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akuntansi, seseorang dapat langsung bekerja.Kedua, melanjutkan pendidikan 

akademik jenjang Strata-2. Ketiga, melanjutkan pendidikan profesi untuk menjadi 

akuntan publik. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan pendidikan jenjang 

program sarjana jurusan akuntansi, sarjana akuntansi dapat memilih berprofesi 

sebagai akuntan publik atau non akuntan publik (Astami, 2002) dalam Dian Putri 

Merdekawati dan Ardiani Ika Sulistyawati (2011). 

Pilihan karir mahasiswa jurusan akuntansi seringkali mengarah pada 

akuntan publik karena akuntan publik merupakan satu-satunya profesi yang 

berhak memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan yang disusun 

manajemen. Keinginan menjadi akuntan publik tentunya tidak dengan mudah bisa 

diperoleh mahasiswa , sebab dengan jumlah lulusan mahasiswa akuntansi yang 

tidak setara dengan jumlah KAP (Kantor Akuntan Publik) membuat mahasiswa 

mengalihkan keinginan mereka untuk berkarir di bidang non akuntan. Hal ini 

tentunya juga didasari dengan kemampuan yang mereka miliki. Dengan 

perencanaan karir yang dapat membantu mereka dalam memilih karir dan 

menunjang kesuksesan mereka dalam bekerja. 

Wijayanti (2001) dalam Dian Putri Merdekawati dan Ardiani Ika 

Sulistyawati (2011) menambahkan bahwa pilihan karir mahasiswa akuntansi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penghargaan finansial atau gaji, 

pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai- nilai sosial, lingkungan kerja, 

keamanan kerja, dan kemudahan mengakses lowongan pekerjaan. Dengan adanya 

faktor-faktor tersebut tentunya akan membantu kita untuk mengetahui karir apa 

yang diminati oleh lulusan mahasiswa akuntansi. 
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Menurut (Samsudin, 2010) dalam Yoesdhita Agisio Chirdiansyah, (2012). 

Perencanaan Karir adalah suatu perencanaan tentang kemungkinan seseorang 

karyawan suatu organisasi atau perusahaan sebagai individu meniti proses 

kenaikan pangkat atau jabatan sesuai persyaratan dan kemampuannya.  

Pada dasarnya penelitian ini mengacu dari penelitian yang dilakukan Dian 

Putri Merdekawati dan Ardiani Ika Sulistyawati, (2011). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap faktor finansial, lingkungan 

kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas tidak berpengaruh signifikan  

pada pemilihan karir sebagai akuntan publik. Sedangkan persepsi mahasiswa 

terhadap pelatihan professional, pengaruh professional, nilai-nilai sosial 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. Perbedaan pada 

penelitian kali ini adalah waktu penelitian, populasi dan sampel dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa S1 akuntansi Reguler karena mereka rata-rata sudah 

memiliki perencanaan karir jadi lebih memudahkan mereka  mengambil 

keputusan dalam memilih karir. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Dian Putri Merdekawati dan Ardiani Ika Sulistiyawati (2011) yang meneliti 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Akuntan Publik dan Non 

Akuntan Publik. Dalam penelitian ini mengambil sampel dari mahasiswa jurusan 

akuntansi dari 6 (enam) perguruan tinggi swasta di Kota Semarang.Sampel yang 

digunakan 125 responden dan merupakan mahasiswa semester VI.Analisis data 

yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan uji ANOVA. 
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Berdasarkan latar belakang  diatas , penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : 

 “ANALISIS FAKTOR FAKTOR DALAM PEMILIHAN KARIR 

AKUNTAN PUBLIK  DAN NON AKUNTAN PUBLIK BAGI 

MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI” 

(Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Surakarta Dan Universitas 

Sebelas Maret) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan publik dan non akuntan publik ? 

2. Apakah pelatihan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan publik dan non akuntan publik ? 

3. Apakah pengakuan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan publik dan non akuntan publik ? 

4. Apakah nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan publik dan non akuntan publik ? 

5. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan publik dan non akuntan publik ? 

6. Apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan publik dan non akuntan publik ? 
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7. Apakah personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan 

publik dan non akuntan publik ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh penghargaan finansial terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan publik dan non akuntan publik . 

2. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan profesional terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan publik dan non akuntan publik . 

3. Untuk menganalisis pengaruh pengakuan profesional berpengaruh terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan publik dan non akuntan publik . 

4. Untuk menganalisis pengaruh nilai-nilai sosial terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan publik dan non akuntan publik . 

5. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan publik dan non akuntan publik . 

6. Untuk menganalisis pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan publik dan non akuntan publik . 

7. Untuk menganalisis pengaruh personalitas terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan publik dan non akuntan publik . 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah pelaporan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang diantaranya : 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan semangat penulis untuk terus 

melakukan penelitian-penelitian yang lain yang dapat memberikan manfaat 

bagi dunia pendidikan. 

2. Bagi mahasiswa 

Diharapkan menjadi salah satu pertimbangan bagi mahasiswa dalam 

pemilihan karir setelah menjadi sarjana ekonomi khususnya mahasiswa 

akuntansi. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian 

selanjutnya guna menguji hipotesis yang lebih baik serta sebagai bahan 

referensi atau tambahan informasi yang diperlukan dalam pemilihan karir. 

1.5 Sistematika Penulisan   

 Penelitian ini akan disusun dalam lima bab dengan tahapan sebagai  

berikut :  

BAB I     PENDAHULUAN   

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.   
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BAB II   TELAAH PUSTAKA  

Bab ini diawali dengan landasan teori yang mendukung perumusan 

hipotesis, dilanjutkan dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran 

dan hipotesis.  

BAB III   METODE PENELITIAN    

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian yang mencakup variabel penelitian dan definisi operasional, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data 

serta metode analisis.   

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN   

 Pada bab ini diawali dengan penjelasan atau deskripsi dari obyek 

penelitian , dilanjutkan dengan analisis data dan pembahasan atas hasil 

analisis data.   

 BAB V   PENUTUP  

Merupakan bab penutup yang menyajikan secara singkat mengenai apa 

yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam 

bagian simpulan. Dalam bab ini ditutup dengan keterbatasan dan saran 

yang dapat dipertimbangkan terhadap hasil penelitian.      

 

 

 

 

 


