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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia yang berkualitas, yang merupakan produk 

pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu negara. Pesatnya 

perkembangan dunia bisnis memberikan lapangan kerja yang beragam untuk 

angkatan kerja. Salah satu yang tergolong dalam angkatan kerja adalah sarjana 

ekonomi khususnya lulusan dari Jurusan akuntansi universitas negeri maupun 

swasta. Perkembangan dalam dunia bisnis harus selalu direspon oleh sistem 

pendidikan akuntansi agar dapat menghasilkan sarjana akuntansi yang 

berkualitas dan siap pakai di dunia kerja. Agar dapat mencapai tujuan tersebut 

maka desain pendidikan akuntansi harus relevan terhadap dunia kerja, dalam 

hal ini dunia kerja bagi sarjana akuntansi. 

Setiap manusia pada dasarnya mempunyai keinginan dan keyakinan 

bahwa pada saatnya nanti akan mencapai apa yang dicita-citakannya. Bekerja 

dan mendapatkan kompensasi juga didasarkan pada keyakinan bahwa dengan 

bekerja seseorang yakin dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Selain itu, 

setiap individu selalu berkeinginan agar kebutuhan itu akan meningkat sejalan 

peningkatan karirnya atau jenjang jabatannya dalam perusahaan. Sebagai 

seorang individu yang ingin maju dan berkembang mereka perlu memotivasi 

diri untuk mau bekerja keras, penuh tanggung jawab, selalu ingin maju dan 

tidak mudah menyerah, serta selalu meningkatkan kualitas diri sebagai upaya 
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antisipasi menghadapi persaingan yang semakin berat di antara sesama tenaga 

kerja. 

Dunia bisnis di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang 

sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bisnis yang tumbuh dan 

tingginya tingkat persaingan yang terjadi didalam dunia bisnis. Pesatnya 

perkembangan dunia bisnis tersebut berdampak pada terbukanya lapangan 

pekerjaan yang beragam untuk angkatan kerja. Salah satu yang tergolong 

dalam angkatan kerja tersebut adalah sarjana ekonomi khususnya dari jurusan 

akuntansi. Dalam dunia kerja, salah satu profesi yang dapat dipilih oleh 

sarjana akuntansi adalah profesi sebagai akuntan. 

Profesi akuntan sangat berperan penting dalam dunia bisnis. Didalam 

bisnis, profesi akuntan memiliki tempat yang istimewa. Seperti halnya dengan 

profesi-profesi lainnya, profesi akuntan dituntut harus memiliki keahlian lebih 

dalam pada bidang akuntansi. Tidak hanya itu, profesi akuntan dituntut untuk 

mampu bertindak secara profesional sesuai dengan etika profesionalisme 

audit. Hal tersebut dikarenakan profesi akuntan mempunyai tanggungjawab 

terhadap apa yang diperbuat baik terhadap pekerjaannya, organisasinya, 

masyarakat dan dirinya sendiri. 

Terdapat beberapa macam profesi akuntan jika dilihat dari pekerjaan yang 

dilakukannya yaitu akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan manajemen 

dan akuntan pendidik. Masing-masing dari cabang profesi akuntan tersebut 

memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda. 
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Pilihan karir mahasiswa dipengaruhi oleh stereotype yang mereka bentuk 

tentang berbagai macam karier. 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. 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. 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. 

Secara umum, mahasiswa akuntansi yang telah menyelesaikan jenjang S1-

nya memiliki beberapa pilihan dalam menentukan karir selanjutnya. Pertama, 

mereka (lulusan sarjana S1) dapat langsung bekerja sebagai karyawan di 

sebuah perusahaan ataupun instansi pemerintah. Kedua, mereka dapat 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya yaitu S2 atau alternatif 

ketiga yaitu menjadi seorang akuntan publik. Bagi mereka yang memilih 

menjadi seorang akuntan publik, mereka harus melalui pendidikan Profesi 

Akuntan dan meraih gelar akuntan, selanjutnya mereka dapat memilih karir 
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sebagai akuntan, baik sebagai akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan 

pemerintah maupun akuntan pendidik. Setiap sarjana akuntansi bebas untuk 

memilih karir yang akan dijalaninya sesuai dengan keinginan dan harapannya 

masing-masing (Suyono, 2014). 

Dalam penelitian ini meneliti mengenai beberapa faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi akuntan 

publik, faktor-faktor tersebut yaitu pertimbangan pasar kerja, pengakuan 

professional, nilai-nilaai sosial, lingkungan kerja, personalias, penghargaan 

financial dan pelatihan professional. Sebagai seorang fresh graduate tentunya 

akan mempertimbangkan beberapa faktor tersebut sebelum memilih profesi 

sebagai akuntan publik. 

Pertimbangan pasar kerja merupakan faktor yang memengaruhi 

mahasiswa untuk memilih berprofesi sebagai akuntan publik (Damayanti, 

2005) dalam Talamaosandi dan Wirakusuma (2017). Pekerjaan yang memiliki 

pasar kerja yang lebih luas akan lebih diminati dibandingkan pekerjaan yang 

pasar kerjanya kecil. Hal ini karena peluang pengembangan dari pekerjaan dan 

imbalan yang diperoleh akan lebih banyak. Mahasiswa yang memilih profesi 

akuntan pemerintah dan akuntan pendidik menganggap keamanan kerja dan 

profesinya lebih aman dibandingkan dengan profesi akuntan lainnya, 

sedangkan mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik menganggap 

pekerjaannya kurang aman tetapi masih lebih aman dibandingkan profesi 

akuntan perusahaan (Rahayu dkk., 2003) dalam Talamaosandi dan 

Wirakusuma (2017). 
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Pengakuan profesional merupakan suatu penghargaan yang berwujud non-

finansial yang berhubungan dengan pengakuan terhadap prestasi. Stolle, 

(1976) mengemukakan pengakuan profesional dipertimbangkan oleh 

mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik. Hal ini berarti bahwa 

memilih profesi, tidak hanya bertujuan mencari pengharapan finansial, tetapi 

juga ada keinginan untuk pengakuan berprestasi dan mengembangkan diri. 

Nilai-nilai sosial dipertimbangkan oleh mahasiswa akuntansi dalam memilih 

profesi yang meliputi: kesempatan berinteraksi, kepuasan pribadi, kesempatan 

untuk menjalankan hobi, dan perhatian perilaku individu (Wijayanti, 2001) 

dalam Ambari dan Ramantha (2017). 

Stolle (1976) mengungkapkan bahwa profesi akuntan perusahaan menurut 

persepsi mahasiswa akuntansi lebih bersifat rutin dan banyak pekerjaan yang 

dapat diselesaikan di belakang meja, sedangkan pekerjaan sebagai akuntan 

publik lebih atraktif, lebih banyak membutuhkan waktu, tingkat persaingan 

dan banyaknya tekanan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Sifat 

pekerjaan, tingkat persaingan dan banyaknya tekanan merupakan faktor 

lingkungan pekerjaan dan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam 

pemilihan karir mahasiswa. Rahayu dkk (2003) dalam Suyono (2014) 

mengatakan bahwa, personalitas merupakan salah satu determinan yang 

potensial terhadap perilaku individu saat berhadapan dengan situasi/kondisi 

tertentu. Hal ini membuktikan bahwa personalitas berpengaruh terhadap 

perilaku seseorang. Personalitas menunjukkan bagaimana mengendalikan atau 

mencerminkan kepribadian seseorang dalam bekerja. 
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Penghargaan finansial atau gaji adalah sebuah penghargaan yang berwujud 

finansial. Penghargaan finansial tersebut dipertimbangkan dalam pemilihan 

profesi Karena tujuan utama seseorang bekerja adalah memproleh 

penghargaan finansial. Penghasilan atau penghargaan finansial yang diperoleh 

sebagai kontraprestasi dari pekerjaan telah diyakini secara mendasar bagi 

sebagian besar perusahaan sebagai daya tarik utama untuk memberikan 

kepuasan kepada karyawannya. Kompensasi finansial yang rasional menjadi 

kebutuhan mendasar bagi kepuasan kerja. Penghargaan finansial/gaji 

dipandang sebagai alat ukur untuk menilai pertimbangan jasa yang telah 

diberikan karyawan sebagai imbalan yang telah diperolehnya. Seseorang yang 

bekerja tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi saja, akan tetapi 

alasan kuat yang mendasar sampai sekarang mengapa seseorang bekerja hanya 

untuk alasan faktor ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

fisiologi (Suyono, 2014). Menurut penelitian yang termasuk dalam 

penghargaan finansial adalah gaji awal yang tinggi, dana pensiun, dan potensi 

kenaikan penghargaan finansial/gaji. 

Pelatihan profesional meliputi hal-hal yang berhubungan dengan 

peningkatan keahlian seseorang. Memilih profesi tidak hanya bertujuan 

mencari penghargaan finansial, namun juga ada keinginan untuk mengejar 

suatu prstasi serta untuk mengembangkan diri (Putri dan Dharma, 2016). 

Penelitian yang menguji pemilihan karir mahasiswa akuntansi sudah 

dilakukan oleh berbagai peneliti. Salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ambari dan Ramantha (2017), yang meneliti pengaruh 
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pertimbangan pasar kerja, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 

lingkungan kerja dan personalitas terhadap pemilihan karir mahasiswa 

akuntansi. Hasil pengujian menyatakan secara simultan pertimbangan pasar 

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

personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi Akuntan Publik. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik mengambil judul 

penelitian yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PEMILIHAN KARIR MAHASISWA AKUNTANSI SEBAGAI 

AKUNTAN PUBLIK (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh terhadap Pemilihan 

Karir sebagai Akuntan Publik? 

2. Apakah Pengakuan Profesional berpengaruh terhadap Pemilihan 

Karir sebagai Akuntan Publik? 

3. Apakah Nilai-Nilai Sosial berpengaruh terhadap Pemilihan Karir 

sebagai Akuntan Publik? 

4. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Pemilihan Karir 

sebagai Akuntan Publik? 
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5. Apakah Personalitas berpengaruh terhadap Pemilihan Karir sebagai 

Akuntan Publik? 

6. Apakah Penghargaan Financial berpengaruh terhadap Pemilihan 

Karir sebagai Akuntan Publik? 

7. Apakah Pelatihan Profesional berpengaruh terhadap Pemilihan 

Karir sebagai Akuntan Publik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian 

ini digunakan untuk : 

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan 

Publik. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

Pengakuan Profesional terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan 

Publik. 

3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Nilai-

Nilai Sosial terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik. 

4. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

Lingkungan Kerja terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik. 

5. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

Personalitas terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik. 
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6. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

Pengahargaan Financial terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan 

Publik. 

7. Menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

Pelatihan Profesional terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan 

Publik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

 Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti 

empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas 

akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia 

pendidikan.   

2. Kegunaan Praktik 

 Penelitian ini menjadi dukungan bagi mahasiswa akuntansi 

agar senantiasa meningkatkan minatnya sebagai akuntan 

publik. 
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 Penelitian ini memberikan pertimbangan mahasiswa akuntansi 

untuk lebih memperhatikan apa saja faktor yang mempengaruhi 

pemilihan karir sebagai akuntan publik. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini dibagi kedalam lima (5) bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka mengenai 

pertimbangan pasar, pengakuan professional, nilai-nilai social, 

lingkungan kerja, personalitas, penghargaan financial, dan 

pelatihan professional terhadap pemilihan karir mahasiswa 

akuntansi sebagai Akuntan Publik. Selain itu juga akan dijelaskan 

mengenai penelitan terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, populasi dan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel 

penelitian dan pengukuran serta analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab ini akan 

disajikan dan dijelaskan tentang pengumpulan, analisis data dan 

sekaligus merupakan jawaban atas hipotesesis yang dikemukakan. 

BAB V PENUTUP  

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian, dan disertai dengan saran-

saran yang diharapkan bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan 

bagi pengguna penelitian ini. 


