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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi seperti ini semua negara dituntut untuk lebih 

berkembang. Seiring berkembangnya zaman, sarjana juga dituntut untuk  

memiliki pengetahuan dan kompetensi yang lebih agar mampu diterima 

dalam dunia kerja. Pengetahuan dan kompetensi yang dibutuhkan tentunya 

sangat bergantung pada profesi yang akan dipilih. Setiap orang 

mempunyai keinginan dan cita cita yang akan dicapai dalam hidupnya. 

Dalam bekerja dan mendapatkan kompensasi juga didasarkan pada 

keyakinan bahwa dengan bekerja itu seseorang dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya sesuai apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dibutuhkan. 

Minat dan rencana karir mahasiswa yang jelas akan berguna dalam 

penyusunan program, agar materi kuliah dapat disampaikan secara efektif 

bagi mahasiswa yang memerlukannya. Karir merupakan perkembangan 

dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang. 

Biasanya pekerjaan yang dimaksud itu adalah pekerjaan yang 

mendapatkkan imbalan berupa gaji maupun uang. Gaji sangat 

dipertimbangkan seseorang dalam menjalankan karirnya. Selain itu, 

menurut Ekaningrum (2002:258) karir digunakan untuk menjelaskan 

orang-orang pada masing-masing peran atau status. Karir adalah semua 

jabatan (pekerjaan) yang mempunyai tanggung jawab individu. Dengan 
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demikian dapat disimpulkan bahwa karir adalah suatu rangkaian atau 

pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang 

berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku, dan motivasi dalam individu.  

Dalam dunia bisnis profesi akuntan sangat berperan penting, karena 

memiliki tempat yang istimewa. Seperti dengan yang lainnya, profesi 

akuntan juga harus memiliki keahlian lebih pada bidang akuntansi.  

Apabila profesi akuntan pada masa yang akan datang lebih menghadapi 

tantangan yang semakin berat, maka kesiapan yang menyangkut 

profesionalisme harus perlu lebih dikembangkan untuk mendukung 

profesionalisme tersebut agar tercapai.  

Sebelum menjadi seorang akuntan, calon akuntan selain harus 

menjadi sarjana akuntansi ia juga diharuskan untuk mengikuti ujian yang 

diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan terdaftar di 

Departemen Keuangan untuk bisa berpraktik sebagai akuntan. Pemilihan 

karir pada mahasiswa akuntansi merupakan awal dari pembentukan karir 

seseorang. Setelah menyelesaikan kuliahnya, pilihan karir tidak menutup 

pada profesi akuntansi saja. Banyak profesi lainnya yang bisa diraih oleh 

seorang sarjana akuntansi, tergantung faktor-faktor yang melatar 

belakanginya.  

Secara umum, setelah melalui pendidikan S1, sarjana akuntansi 

mempunyai banyak pilihan, seperti melanjutkan untuk mengikuti 

pendidikan profesi akuntan atau melanjutkan jenjang akademik S2 atau 

menjadi akuntan publik maupun langsung masuk dalam dunia kerja
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lainnya. Perencanaan pemilihan karir merupakan hal yang sangat penting 

untuk mencapai kesuksesan seseorang. Karir yang ada dalam bidang 

akuntansi dapat dikategorikan sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, 

akuntan perusahaan, dan akuntan pemerintahan. Masing-masing dari 

profesi akuntan tersebut memiliki peran dan tanggung  jawab yang 

berbeda-beda. Akuntan Publik itu sendiri dapat dikatakan elemen penting 

untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang transparan, akuntabel, dan 

perekonomian yang bebas dari kecurangan serta penipuan yang bersifat 

keuangan.  

Dalam memilih karir yang akan dijalaninya, mahasiswa akuntansi 

memiliki berbagai pertimbangan untuk memilih karir apa yang akan 

dijalaninya. Menurut penelitian Rahayu, dkk. (2003) faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam pemilihan karir tersebut terdiri dari penghargaan 

finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 

lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas. Dengan 

mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi mengenai faktor-faktor  yang 

akan mempengaruhi mereka dalam pemilihan karir, baik secara 

keseluruhan maupun berdasarkan gender-nya, setiap mahasiswa akuntansi 

yang akan terjun ke dalam dunia bisnis dapat dengan tepat memilih karir 

yang akan dijalaninya. 

Menurut penelitian Supriyanta (2013) pertumbuhan akuntan publik 

masih rendah yaitu hanya 4% pertahun. Pusat Pembinaan Akuntan Jasa 

dan Penilai (PPAJP) mencatat jumlah akuntan yang terdaftar di Indonesia
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sebanyak 51.800 orang. Dari seluruh akuntan tersebut yang menjadi 

akuntan publik per Oktober 2012 hanya 1.014 orang dengan jumlah 

penduduk sebanyak 237 juta jiwa. Berbeda dengan negara-negara 

tetangga. Minimnya jumlah yang bekerja sebagai akuntan publik dan 

kantor akuntan publik di Indonesia merupakan peluang besar bagi 

mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi akuntan publik. 

Menurut penelitian Rusdiansyah (2017) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan publik adalah penghargaan 

finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar 

kerja, dan personalitas yang memiliki pengaruh  signifikan terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan publik. Dalam penelitian Sari (2013) 

disebutkan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan 

profesi sebagai akuntan publik dan non akuntan publik, yaitu nilai intrinsik 

pekerjaan, gaji, jumlah lowongan pekerjaan, lingkungan kerja, persepsi 

mahasiswa tentang benefit profesi akuntan publik, persepsi mahasiswa 

tentang pengorbanan (cost) profesi akuntan publik. 

Selain itu faktor yang mempengaruhi minat seseorang menjadi 

akuntan publik adalah motivasi dari diri sendiri. Motivasi dapat disebut 

juga dengan motivasi internal. Hal ini mengingat dalam kehidupan sehari-

hari motivasi sangat diperlukan seseorang untuk menyemanngati 

hidupnya. Semakin kuat motivasi seseorang, maka semakin tinggi pula 

usaha seseorang dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Mahasiswa 

akuntansi yang memiliki motivasi diri yang kuat untuk menjadi seorang
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akuntan publik, maka ia akan berusaha dengan baik agar tercapai 

keinginannya tersebut.  

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Rusdiansyah (2017). Adapun perbedaan penelitian ini 

dengan sebelumnya adalah bahwa penelitian Rusdiansyah dilakukan pada 

periode 2012, sedangkan penelitian ini dilakukan pada periode 2015. 

Objek yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah mahasiswa 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) di Surabaya, 

sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

Berdasarkan uraian tersebut penulis termotivasi melakukan 

penelitian ini karena cukup penting untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang dapat mempengaruhi pemilihan karir menjadi akuntan publik 

dan bagaimana pengaruh setiap faktor terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan publik. Untuk itu penulis mengajukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PEMILIHAN KARIR MENJADI AKUNTAN PUBLIK (Studi Kasus 

Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta).” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan publik? 

2. Apakah pelatihan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan publik? 

3. Apakah pengakuan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan publik? 

4. Apakah nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan publik? 

5. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan publik? 

6. Apakah pertimbangan pasar tenaga kerja berpengaruh terhadap 

pemilihan karir menjadi akuntan publik? 

7. Apakah personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan publik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara luas adalah untuk mendapatkan bukti 

empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir 

menjadi akuntan publik. Adapun tujuan penelitian secara spesifiknya 

adalah untuk: 

1. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

penghargaan finansial terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

publik.



7 

 

2. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh pelatihan 

profesional  terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. 

3. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

pengakuan profesional terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

publik. 

4. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh nilai-nilai 

sosial terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. 

5. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

lingkungan kerja terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. 

6. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

pertimbangan pasar tenaga kerja terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan publik. 

7. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

personalitas terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya studi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, kalangan pendidik, ataupun dari 

masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Menambah bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan publik
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sehingga teori pendidikan bisa semakin lebih berkembang dan 

berkualitas. 

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan informasi dan referensi bagi institusi pendidikan tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam 

memilih karir sebagai akuntan publik sehingga dapat digunakan dalam 

pengambilan kebijakan untuk kedepannya. 

b. Menambah pengetahuan baik bagi peneliti maupun lembaga 

pendidikan, dan untuk menambah kepustakaan yang ada khususnya 

dibidang akuntansi keperilakuan. Penelitian ini juga diharapkan bisa 

memberikan pengetahuan mengenai lingkungan kerja akuntan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan 

skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang berisi tentang pengertian teori 

penelitian, minat mahasiswa dalam berkarir menjadi akuntan 

publik, penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan
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profesional, niai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan 

pasar kerja, personalitas,  penelitian terdahulu, kerangka 

penelitian dan hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional 

variabel, pengukuran variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data, analisis data, dan 

pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran 

yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

. 

 


