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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA BERKARIR 

MENJADI AKUNTAN PUBLIK (Survei pada Mahasiswa Akuntansi  

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis signifikansi pengaruh penghargaan 

finansial, pelatihan professional, pengakuan professional, pertimbangan pasar, dan 

lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik pada 

Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan metode survei, jenis data yang digunakan adalah data 

kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data primer dan data 

sekunder. Populasi dalam penelitian ini mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun angkatan 2015. Sampel dalam penelitian 

ini mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

yang sudah menempuh mata kuliah auditing I dan auditing II, teknik pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan accidental sampling, dengan jumlah sampel 

sebanyak 74 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan: kuesioner dan 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien 

determinasi. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh yang positif 

dan signifikan penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pelatihan profesional 

terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Ada pengaruh yang 

positif dan signifikan pengakuan profesional terhadap minat mahasiswa berkarir 

menjadi akuntan publik. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pertimbangan 

pasar terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Ada pengaruh yang 

positif dan signifikan lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa berkarir 

menjadi akuntan publik. 

Kata Kunci:  penghargaan finansial, pelatihan professional, pengakuan 

professional, pertimbangan pasar, lingkungan keluarga dan minat 

mahasiswa 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the significance of the influence of 

financial awards, professional training, professional recognition, market 

consideration, and the family environment of career students ' interest as a public 

accountant on Accounting student Faculty of Economics University of 

Muhammadiyah Surakarta. This research uses the survey method, the type of data 

used is qualitative data and quantitative data, the data sources used primary data and 

secondary data. The population in this research was accounting student Faculty of 

Economics University of Muhammadiyah Surakarta year 2015. The samples in this 

study of accounting students Faculty of Economics of Muhammadiyah University of 

Surakarta who have taken auditing I and auditing II, sampling techniques conducted 

using accidental sampling, with the number of samples As many as 74 respondents. 

Data collection methods used: questionnaires and documentation. Data analysis 

techniques used validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and 

multiple linear regression analyses, t tests, F tests and coefficient of determination. 

The results of the research came to the conclusion that there is a positive and 
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significant influence of financial appreciation towards the student's interest in career 

as a public accountant. There is a positive and significant influence on professional 

training on career students ' interest in becoming public accountants. There is a 

positive and significant influence on professional recognition of career students ' 

interest in becoming public accountants. There is a positive and significant influence 

on market consideration of career students ' interest in becoming public accountants. 

There is a positive and significant influence of the family environment on career 

students ' interest in becoming public accountants. 

Keywords:  financial awards, professional training, professional recognition, market 

considerations, family environment and student interests. 

 

1.  PENDAHULUAN 

Profesi akuntan publik memiliki daya tarik tersendiri di kalangan masyarakat, karena 

seorang akuntan publik dianggap sebagai profesi yang memiliki strata sosial tinggi, 

bukan hanya strata sosial yang tinggi, tetapi seorang akuntan publik tentunya 

memiliki tanggung jawab yang besar. Hal tersebut membuat para mahasiswa 

memiliki minat yang tinggi untuk berkarir di kantor akuntan publik setelah lulus 

nanti. Seorang mahasiswa dalam merencanakan karirnya tentu mempunyai 

pertimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan profesi 

yang akan dipilih. Faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam pemilihan 

profesi akuntan publik merupakan fokus penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. 

Mathis dan Jakson (2002: 62) menyatakan bahwa karir merupakan urutan 

posisi pekerjaan yang diduduki seseorang sepanjang hidupnya. Jika ingin karirnya 

baik dan bagus seseorang tersebut harus mampu bersikap dan bertindak secara 

profesionalisme. Begitu pula dengan profesi akuntan, jika seorang akuntan tidak 

mampu bersikap profesional dan independen maka sikap tersebut akan 

menghancurkan karirnya sendiri. Terdapat empat bidang pekerjaan yang dapat 

digeluti oleh para lulusan sarjana akuntansi dalam pemilihan karir sebagai akuntan 

yaitu menjadi akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, dan akuntan 

pendidik (Suyono, 2014: 70). Menurut Suyono (2014: 70), mahasiswa cenderung 

sulit memilih karena ada beberapa pilihan karir tersebut. Mengenai pertimbangan apa 

yang mendasari minat dalam pemilihan karir tersebut serta hal-hal apa yang 

mendasari mahasiswa akuntansi terhadap pilihannya, inilah yang akan menjadi bahan 

pertanyaan.  

Asmoro (2016) menyatakan bahwa pilihan karir mahasiswa akuntansi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penghargaan finansial atau gaji, pelatihan 
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profesional, pengakuan profesional, dan pertimbangan pasar. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa dan jenis karir yang akan mereka jalani 

merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena dengan diketahuinya pilihan karir 

yang diminati mahasiswa, maka dapat diketahui alasan seseorang memilih karir 

tersebut.  

Penghargaan finansial yang dapat berupa gaji, upah, maupun insentif 

merupakan hal yang menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih pekerjaan, 

khususnya dalam profesi akuntan publik. Kantor akuntan publik memiliki cara 

sendiri dalam memberikan gaji kepada auditornya. Perbedaan penggajian ini 

berdasarkan banyaknya proyek klien yang ditangani oleh kantor akuntan publik. Bila 

beruntung, akuntan publik bisa mendapatkan gaji yang besar. Namun, banyak juga 

yang bergaji lebih kecil sehingga lulusan baru jurusan akuntansi lebih memilih 

menjadi staf auditor di lembaga pemerintahan atau perusahaan (Supriyanta, 2013). 

Kebanyakan auditor yang bekerja di kantor akuntan publik memutuskan keluar dari 

pekerjaannya dikarenakan kecilnya gaji yang mereka dapat. Kebutuhan pribadi yang 

selalu meningkat tidak sebanding dengan gaji yang diterima. Alasan inilah yang 

terkadang memicu auditor di suatu kantor akuntan publik untuk keluar dan mencari 

peluang kerja yang lebih bagus. Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang 

membuat saat ini minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier menjadi akuntan publik 

menjadi menurun. Hal tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Asmoro (2016) yang menyatakan bahwa penghargaan finansial berpengaruh negatif 

terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Hasil penelitian berbeda 

dilakukan oleh Harianti (2017) yang menyatakan bahwa penghargaan finansial 

berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan 

publik. 

Faktor selanjutnya yang menjadi perhatian dari mahasiswa akuntansi adalah 

pelatihan profesional,  pelatihan profesional dipertimbangkan oleh mahasiswa yang 

memilih profesi akuntan publik. Hal ini berarti bahwa dalam memilih profesi, tidak 

hanya bertujuan mencari penghargaan finansial, tetapi juga ada keinginan untuk 

mengejar prestasi dan mengembangkan diri. Mahasiswa akuntansi beranggapan 

bahwa pelatihan profesional ini perlu dilakukan oleh semua profesi akuntansi. 

Mahasiswa yang memilih profesi akuntan pendidik menganggap tidak perlu 
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pelatihan kerja sebelum memulai pekerjaan. Mahasiswa yang memilih profesi 

akuntan publik menganggap pelatihan kerja diperlukan dalam menjalankan karirnya. 

Hal tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmoro (2016) yang 

menyatakan bahwa pelatihan profesional berpengaruh positif signifikan terhadap 

minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Hasil penelitian berbeda 

dilakukan oleh Sari (2013) yang menyatakan bahwa bahwa pelatihan profesional 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik.  

Faktor berikutnya adalah faktor pengakuan professional, mahasiswa pada 

umumnya menginginkan reward atas prestasi yang diperoleh. Reward yang 

dimaksud tidak hanya berupa uang, tetapi berupa pengakuan dari lembaga tempat 

mereka bekerja. Sehingga mereka mempunyai semangat untuk selalu meningkatkan 

kinerja mereka. Pengakuan professional berkaitan dengan pengakuan prestasi dalam 

menjalankan karir. Hal tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari 

(2013) yang menyatakan bahwa pengakuan profesional berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Hasil 

penelitian berbeda dilakukan oleh Asmoro (2016) yang menyatakan bahwa 

pengakuan profesional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. 

Saat ini, jumlah akuntan publik di Indonesia masih sangat sedikit 

dibandingkan dengan negara lain yang bahkan jumlah penduduknya lebih sedikit 

dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara 

jumlah akuntan publik yang ada dengan kebutuhan perusahaan akan jasa akuntan 

publik, terlebih lagi banyak akuntan publik yang berusia tidak muda lagi saat ini. 

Fenomena mengenai minat mahasiswa akuntansi berkarir dalam akuntan publik di 

Indonesia saat ini masih rendah, hal tersebut terlihat dari jumlah auditor yang ada di 

Indonesia tidak sebanding dengan jumlah lulusan mahasiswa akuntansi. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Asmoro (2016) yang menyatakan bahwa 

pertimbangan pasar berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Sari (2013) dan Harianti 

(2017) yang menyatakan bahwa bahwa pertimbangan pasar berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. 
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Masih minimnya jumlah akuntan publik di Indonesia merupakan peluang 

besar yang dapat dipertimbangkan oleh mahasiswa akuntansi untuk memilih 

berkarier menjadi akuntan publik. Pertimbangan pasar kerja merupakan hal yang 

dapat mempengaruhi minat seseorang dalam berkarier, sehingga profesi akuntan 

publik sendiri masih mempunyai kesempatan yang luas dikarenakan kebutuhan jasa 

akuntan publik yang semakin meningkat tetapi tidak diiringi dengan jumlah akuntan 

publik yang memadai. Hal lain yang harus diperhitungkan dalam pasar kerja bagi 

akuntan publik adalah adanya Asean Economic Community (AEC) mulai tahun 2015 

yang membuat akuntan luar negeri akan dapat masuk ke Indonesia dengan sangat 

mudah. Adanya AEC ini membuat persaingan dalam pasar kerja menjadi semakin 

ketat, khususnya dalam profesi akuntan publik.  

Minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi akuntan publik tidak hanya 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi 

dari luar, seperti lingkungan keluarga. Menurut Ahmadi (2009: 221) keluarga adalah 

merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga 

merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, 

perhubungan mana sedikit banyak berlansung lama untuk menciptakan dan 

membesarkan anak-anak. Menurut Djali (2012:99), situasi keluarga (ayah, ibu, 

saudara, adik, kakak, serta famili) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak 

dalam keluarga. Penelitian Harianti (2017) menemukan lingkungan keluarga 

memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap minat menjadi akuntan publik 

pada mahasiswa akuntansi. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Santoso (2014) 

menemukan lingkungan keluarga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

minat menjadi akuntan publik pada mahasiswa akuntansi. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Harianti (2017) 

yang meneliti mengenai pengaruh penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja 

dan lingkungan keluarga terhadap minat menjadi akuntan publik pada mahasiswa 

akuntansi Universitas Negeri dan Swasta di Kota Padang. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Harianti (2017) terletak pada penambahan 

variabel independen yaitu pelatihan profesional dan pengakuan profesional.  
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2. METODE  

2.1 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel  

2.1.1  Populasi  

“Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat yang 

berkaitan dengan masalah penelitian” (Hadi, 2002: 203). Populasi adalah 

“keseluruhan objek penelitian” (Arikunto, 2006: 115). Populasi dalam penelitian 

ini mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta tahun angkatan 2015 yaitu sebanyak 450 mahasiswa. 

2.1.2  Sampel  

Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang diteliti” (Arikunto, 2006: 

117). Sampel dalam penelitian ini mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah menempuh mata kuliah 

auditing I dan auditing II. Penentuan besarnya sampel dihitung dengan 

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

Slovin  = 
²1 Ne

N


        (1) 

  = 
)²08,0(4501

450


 

  = 116 dibulatkan menjadi 120 

2.1.3  Teknik Sampling 

Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan accidental 

sampling. Menurut (Sugiyono, 2007: 64) accidental sampling merupakan 

“Teknik pengambilan sampel yang dilakukan terhadap responden yang secara 

kebetulan ditemui pada objek penelitian ketika penelitian sedang berlangsung”. 

Dengan teknik semacam itu maka terpilihnya individu menjadi anggota sampel 

benar-benar atas dasar faktor kesempatan (chance), dalam arti memiliki 

kesempatan yang sama, bukan karena adanya pertimbangan subjektif dari 

peneliti. 

 

2.2  Definisi Operasional Variabel yang Digunakan 

2.2.1 Penghargaan Finansial 

Penghargaan finansial adalah sebuah penghargaan yang berwujud finansial. 

Penghargaan finansial tersebut dipertimbangkan dalam pemilihan profesi karena 
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tujuan utama seseorang bekerja adalah memproleh penghargaan finansial. 

Penghargaan finansial dipandang sebagai alat ukur untuk menilai pertimbangan 

jasa yang telah diterima karyawan sebagai imbalan yang telah diperolehnya. 

Faktor penghargaan finansial di ukur dengan skala likert 1-5 dimana poin satu (1) 

menunjukkan bahwa penghargaan finansial sangat tidak diharapkan dalam 

pemilihan karir yang diminati sampai poin lima (5) yang menunjukkan bahwa 

penghargaan finansial sangat diperlukan dalam pemilihan karir yang diminati. 

Faktor penghargaan finansial diproksikan dengan lima butir pertanyaan dari 

kuesioner Sari (2013) yakni : Gaji awal yang tinggi, dana pensiun, kenaikan gaji 

lebih cepat, mendapatkan uang lembur, dan mendapatkan bonus akhir tahun. 

2.2.2  Pelatihan Profesional 

Pelatihan Profesional meliputi hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan 

keahlian. Pelatihan profesional meliputi pelatihan sebelum mulai bekerja, 

pelatihan profesional, pelatihan kerja rutin dan pengalaman kerja. Pelatihan 

Profesional yang terarah akan meningkatkan minat terhadap karir yang di pilih. 

Faktor pelatihan profesional di ukur dengan skala likert 1-5 dimana poin satu (1) 

menunjukkan bahwa pelatihan profesional sangat tidak diperlukankan dalam 

pemilihan karir yang diminati sampai poin lima (5) yang menunjukkan bahwa 

pelatihan profesional sangat diperlukan dalam pemilihan karir yang diminati. 

Faktor pelatihan profesional diproksikan dengan lima butir pertanyaan dari 

kuesioner Sari (2013) yakni : pelatihan kerja sebelum mulai bekerja, sering 

mengikuti latihan di luar lembaga untuk meningkatkan profesionalisme, sering 

mengikuti pelatihan rutin di dalam lembaga, memperoleh pengalaman kerja yang 

bervariasi, dan memerlukan pelatihan profesional. 

2.2.3 Pengakuan Profesional 

Pengakuan profesional mencakup sesuatu yang berhubungan dengan pengakuan 

terhadap prestasi dan keberhasilan dari suatu pekerjaan. Dengan diakuinya 

prestasi kerja akan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan 

dapat meningkatkan motivasi dalam pencapaian karir yang lebih baik. Faktor ini 

dapat meningkatkan dan menumbuhkan perkembangan. Faktor pengakuan 

profesional di ukur dengan skala likert 1-5 dimana poin satu (1) menunjukkan 

bahwa pengakuan profesional sangat tidak diperlukan dalam pemilihan karir 
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yang diminati sampai poin lima (5) yang menunjukkan bahwa pengakuan 

profesional sangat diperlukan dalam pemilihan karir yang diminati. 

Faktor pengakuan profesional diproksikan dengan lima butir pertanyaan dari 

kuesioner Sari (2013) yakni: lebih banyak memberi kesempatan untuk 

berkembang, ada pengakuan apabila berprestasi, memerlukan banyak cara untuk 

naik pangkat, memerlukan keahlian tertentu untuk mencapai sukses, dan 

kesempatan berkompetisi. 

2.2.4  Pertimbangan Pasar   

Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan 

kerja atau kemudahan mengakses lowongan kerja. Pekerjaan yang memiliki pasar 

kerja yang lebih luas akan lebih diminati daripada pekerjaan yang pasar kerjanya 

kecil. Hal ini karena peluang pengembangan dari pekerjaan dan imbalan yang 

diperoleh akan lebih banyak. Faktor pertimbangan pasar kerja di ukur dengan 

skala likert 1-5 dimana poin satu (1) menunjukkan bahwa pertimbangan pasar 

kerja sangat tidak perlu dipertimbangkan dalam pemilihan karir yang diminati 

sampai poin lima (5) yang menunjukkan bahwa pertimbangan pasar kerja sangat 

perlu dipertimbangkan dalam pemilihan karir yang diminati. 

Faktor pertimbangan pasar kerja diproksikan dengan lima butir pertanyaan dari 

kuesioner Sari (2013) yakni : keamanan kerjanya lebih terjamin (tidak mudah di 

PHK), lapangan kerja yang ditawarkan mudah diketahui atau diakses, 

memperluas akses atau jaringan dengan dunia bisnis, memperluas akses dan 

pengetahuan isu-isu dunia bisnis dan akuntansi terkini, serta pekerjaan ini 

memberikan pilihan jenis pekerjaan yang luas. 

2.2.5 Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan salah satu dari beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perkembangan karir. Lingkungan keluarga diukur dengan 

indikator yang dimodifikasi dari penelitian Sari (2015) yaitu dukungan orang tua, 

latar belakang sosial ekonomi dan cara orang tua mendidik. 

2.2.6  Minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik 

Minat berkarir menjadi akuntan publik adalah keinginan yang kuat dalam diri 

mahasiswa akuntansi untuk menjadi akuntan publik. Indikator minat berkarir di 

Kantor Akuntan Publik mengacu pada penelitian Ikhsan (2013: 103) sebagai 
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berikut: adanya ketertarikan, kesukaan serta mempunyai tujuan tertentu dalam 

menjadi praktisi individual atau anggota Kantor Akuntan Publik yang 

memberikan jasa auditing profesional kepada klien. 

2.3 Metode Analisis Data 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Adapun rumus yang digunakan adalah : 

MM = a + b1PF + b2PLP + b3PNP3 + b4PP + b5LK + e     (2) 

(Djarwanto dan Pangestu Subagyo, 2006: 299) 

Dimana : 

MM    = Minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik  

PF  = Penghargaan finansial  

PLP  = Pelatihan profesional  

PNP   = Pengakuan profesional  

PP  = Pertimbangan pasar 

LK  = Lingkungan keluarga 

a     = Konstanta 

b1,b2,b3,b4 = Koefisien regresi  

e     = Error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS versi 21 dapat 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1.Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8,577 2,574  -3,332 0,001 

Penghargaan finansial 0,394 0,075 0,346 5,216 0,000 

Pelatihan profesional 0,370 0,094 0,275 3,929 0,000 

Pengakuan profesional 0,455 0,108 0,216 4,219 0,000 

Pertimbangan pasar 0,180 0,052 0,182 3,423 0,001 

Lingkungan keluarga 0,209 0,059 0,166 3,542 0,001 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8,577 2,574  -3,332 0,001 

Penghargaan finansial 0,394 0,075 0,346 5,216 0,000 

Pelatihan profesional 0,370 0,094 0,275 3,929 0,000 

Pengakuan profesional 0,455 0,108 0,216 4,219 0,000 

Pertimbangan pasar 0,180 0,052 0,182 3,423 0,001 

Lingkungan keluarga 0,209 0,059 0,166 3,542 0,001 

a. Dependent Variable: Minat mahasiswa  

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan garis 

regresinya sebagai berikut: 

MM  = -8,577 + 0,394PF + 0,370PLP + 0,455PNP + 0,180PP+ 0,209LK  

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah: 

a : -8,577 artinya jika penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 

profesional, pertimbangan pasar dan lingkungan keluarga sama dengan nol, 

maka minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik adalah negatif atau 

mengalami penurunan. 

b1 : 0,394 artinya pengaruh variabel penghargaan finansial terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik positif, artinya apabila 

penghargaan finansial auditor meningkat, maka dapat meningkatkan minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik, dengan asumsi variabel 

pelatihan profesional dan pengakuan profesional, pertimbangan pasar dan 

lingkungan keluarga dianggap tetap.  

b2 : 0,370 artinya pengaruh variabel pelatihan profesional terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik positif, artinya apabila 

pelatihan profesional meningkat, maka dapat meningkatkan minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik, dengan asumsi variabel 

penghargaan finansial, pengakuan profesional, pertimbangan pasar dan 

lingkungan keluarga dianggap tetap. 

b3 : 0,455 artinya pengaruh variabel pengakuan profesional terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik positif, artinya apabila 

pengakuan profesional meningkat maka dapat meningkatkan minat 
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mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik, dengan asumsi variabel 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, pertimbangan pasar dan 

lingkungan keluarga dianggap tetap. 

b4 : 0,180 artinya pengaruh variabel pertimbangan pasar terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik positif, artinya apabila 

pertimbangan pasar meningkat maka dapat meningkatkan minat mahasiswa 

berkarir menjadi akuntan publik, dengan asumsi variabel penghargaan 

finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional dan lingkungan 

keluarga dianggap tetap. 

b5 : 0,209 artinya pengaruh variabel lingkungan keluarga terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik positif, artinya apabila 

lingkungan keluarga meningkat maka dapat meningkatkan minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik, dengan asumsi variabel 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional dan 

pertimbangan pasar dianggap tetap. 

Berdasarkan hasil analisis, maka variabel yang dominan pengaruhnya 

terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik adalah variabel pelatihan 

profesional, karena nilai koefisien regresi paling besar yaitu 0,445 di antara koefisien 

regresi variabel bebas yang lain (penghargaan finansial sebesar 0,394, pengakuan 

profesional sebesar 0,455, pertimbangan pasar sebesar 0,180 dan lingkungan 

keluarga sebesar 0,209).  

 

3.2  Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel bebas yaitu 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, pertimbangan 

pasar dan lingkungan keluarga terhadap variabel terikat yaitu minat mahasiswa 

berkarir menjadi akuntan publik. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan 

program SPSS dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2. Hasil analisis uji t 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8,577 2,574  -3,332 0,001 
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Penghargaan finansial 0,394 0,075 0,346 5,216 0,000 

Pelatihan profesional 0,370 0,094 0,275 3,929 0,000 

Pengakuan profesional 0,455 0,108 0,216 4,219 0,000 

Pertimbangan pasar 0,180 0,052 0,182 3,423 0,001 

Lingkungan keluarga 0,209 0,059 0,166 3,542 0,001 

a. Dependent Variable: Minat mahasiswa  

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

Adapun perhitungan untuk menguji keberartian koefisien regresi linear secara 

parsial adalah sebagai berikut: 

a.  Pengujian signifikansi pengaruh penghargaan finansial terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publikadalah sebagai berikut: 

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 5,216 dengan p-value sebesar 

0,000 < 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan 

penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan 

publik. Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif 

signifikan penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”, terbukti kebenarannya. 

b. Pengujian signifikansi pengaruh pelatihan profesional terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik adalah sebagai berikut: 

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,929 dengan p-value sebesar 

0,000 < 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan pelatihan 

profesional terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. 

Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif 

signifikan pelatihan profesional terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”, terbukti kebenarannya. 

c. Pengujian signifikansi pengaruh pengakuan profesional terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik adalah sebagai berikut: 

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 4,219 dengan p-value sebesar 

0,000 < 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan 

pengakuan profesional terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan 

publik. Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif 



 

 13 

signifikan pengakuan profesional terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”, terbukti kebenarannya. 

d. Pengujian signifikansi pengaruh pertimbangan pasar terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik adalah sebagai berikut: 

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,423 dengan p-value sebesar 

0,001 < 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan 

Pertimbangan pasar terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan 

publik. Sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif 

signifikan Pertimbangan pasar terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”, terbukti kebenarannya. 

d. Pengujian signifikansi pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik adalah sebagai berikut: 

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,542 dengan p-value sebesar 

0,001 < 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan 

lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan 

publik. Sehingga hipotesis ke-5 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif 

signifikan lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”, terbukti kebenarannya. 

3.3 Uji F 

Uji ini untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas yaitu penghargaan 

finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, pertimbangan pasar  dan 

lingkungan keluarga secara simultan terhadap variabel terikat yaitu minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik pada mahasiswa akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan hasil analisis 

dengan menggunakan program SPSS dapat disajikan hasil analisis uji F dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 3. Hasil analisis uji F 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1687,147 4 337,429 107,274 0,000 

Residual 213,894 69 3,145   

Total 1901,041 73    

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

Hasil analisis diperoleh F hitung sebesar 107,274 dengan p-value sebesar 0,000 < 

0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, 

pertimbangan pasar dan lingkungan keluarga secara simultan terhadap variabel 

terikat yaitu minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik pada mahasiswa 

akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3.4 Koefisien Determinasi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau 

pengaruh yang diberikan variabel bebas yaitu penghargaan finansial, pelatihan 

profesional, pengakuan profesional, pertimbangan pasar dan lingkungan 

keluarga terhadap variabel terikat yaitu minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Adapun hasil analisis koefisien determinasi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil uji koefisien determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,942 0,887 0,879 1,77355 

Sumber : Data Primer Diolah, 2019 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Adjusted R Square = 0,879 berarti 

diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu penghargaan 

finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, pertimbangan pasar  dan 

lingkungan keluarga terhadap variabel terikat yaitu minat mahasiswa berkarir 

menjadi akuntan publik pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta sebesar 87,9% sedangkan sisanya (100%-87,9%) = 

12,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. 
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3.5. Pembahasan Hasil Penelitian 

3.5.1  Pengaruh Penghargaan Finansial terhadap Minat Mahasiswa Berkarir 

Menjadi Akuntan Publik  

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 5,216 dengan p-value sebesar 0,000 

< 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan penghargaan 

finansial terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Sehingga 

hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan 

penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan 

publik pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta”, terbukti kebenarannya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa tujuan 

utama seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan gaji, penghargaan finansial, 

merupakan faktor yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih profesi. 

Dalam menjalankan profesi, mahasiswa mengharapkan gaji awal yang tinggi dan 

adanya kenaikan gaji yang cepat. Kantor akuntan publik memiliki cara sendiri 

dalam memberikan gaji kepada auditornya. Perbedaan penggajian ini berdasarkan 

banyaknya proyek klien yang ditangani oleh kantor akuntan publik. Bila 

beruntung, akuntan publik bisa mendapatkan gaji yang besar. Namun, banyak 

juga yang bergaji lebih kecil sehingga lulusan baru jurusan akuntansi lebih 

memilih menjadi staf auditor di lembaga pemerintahan atau perusahaan.  

Veithzal (2011: 762) mendefinisikan penghargaan finansial sebagai balas 

jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan karena kedudukannya di 

perusahaan yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Hariandja dalam Kadarisman (2012: 317) mengemukakan penghargaan finansial 

adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi 

dari kedudukannya yang memberikan sumbangsih di sebuah organisasi. Tujuan 

utama seseorang bekerja adalah untuk mendapatkan gaji, penghargaan finansial, 

merupakan faktor yang dipertimbangkan mahasiswa dalam memilih profesi. 

Dalam menjalankan profesi, mahasiswa mengharapkan gaji awal yang tinggi dan 

adanya kenaikan gaji yang cepat.  

Kantor akuntan publik memiliki cara sendiri dalam memberikan gaji 

kepada auditornya. Perbedaan penggajian ini berdasarkan banyaknya proyek 
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klien yang ditangani oleh kantor akuntan publik. Bila beruntung, akuntan publik 

bisa mendapatkan gaji yang besar. Namun, banyak juga yang bergaji lebih kecil 

sehingga lulusan baru jurusan akuntansi lebih memilih menjadi staf auditor di 

lembaga pemerintahan atau perusahaan (Supriyanta, 2013). Kebanyakan auditor 

yang bekerja di kantor akuntan publik memutuskan keluar dari pekerjaannya 

dikarenakan kecilnya gaji yang mereka dapat. Kebutuhan pribadi yang selalu 

meningkat tidak sebanding dengan gaji yang diterima. Alasan inilah yang 

terkadang memicu auditor di suatu kantor akuntan publik untuk keluar dan 

mencari peluang kerja yang lebih bagus. Hal tersebut merupakan salah satu 

alasan yang membuat saat ini minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier 

menjadi akuntan publik menjadi menurun. Hal tersebut didukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Asmoro (2016) yang menyatakan bahwa penghargaan 

finansial berpengaruh negatif terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Harianti (2017) yang 

menyatakan bahwa bahwa penghargaan finansial berpengaruh positif signifikan 

terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. 

3.5.2 Pengaruh Pelatihan Profesional terhadap Minat Mahasiswa Berkarir Menjadi 

Akuntan Publik  

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,929 dengan p-value sebesar 0,000 

< 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan pelatihan 

profesional terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Sehingga 

hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan pelatihan 

profesional terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik pada 

mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta”, 

terbukti kebenarannya. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan profesional 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik, 

hal ini berarti semakin baik pelatihan profesional maka semakin meningkat minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelatihan profesional merupakan salah satu dari sekian banyak fasilitas bagi 

seorang individu dalam upayanya meningkatkan keahlian, pengembangan diri, 

serta menjadi sarana untuk berprestasi. Elemen-elemen dalam pelatihan 
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profesional meliputi: pelatihan sebelum kerja, pelatihan di luar instansi, pelatihan 

rutin di dalam instansi, serta variasi akan pengalama kerja. Mahasiswa yang 

memilih profesi akuntan publik menganggap pelatihan kerja diperlukan dalam 

menjalankan karirnya. Hal tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Asmoro (2016) yang menyatakan bahwa pelatihan profesional berpengaruh 

positif signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik.  

3.5.3 Pengaruh Pengakuan profesional terhadap Minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik  

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 4,219 dengan p-value sebesar 0,000 

< 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan pengakuan 

profesional terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Sehingga 

hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan pengakuan 

profesional terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik pada 

mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta”, 

terbukti kebenarannya. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan profesional 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik, 

hal ini berarti semakin tinggi pengakuan profesional maka dapat meningkatkan 

minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Hasil penelitian ini dapat 

dijelaskan bahwa pengakuan profesional mencakup sesuatu yang berhubungan 

dengan pengakuan terhadap prestasi dan keberhasilan dari suatu pekerjaan. 

Mahasiswa yang memilih karir sebagai akuntan publik menganggap bahwa karir 

yang dipilihnya memberikan pengakuan apabila berprestasi dan memerlukan 

banyak keahlian tertentu untuk mencapai sukses. Hal tersebut didukung hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) yang menyatakan bahwa pengakuan 

profesional berpengaruh positif signifikan terhadap minat mahasiswa berkarir 

menjadi akuntan publik. 

3.5.4 Pengaruh Pertimbangan Pasar terhadap Minat Mahasiswa Berkarir Menjadi 

Akuntan Publik  

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,423 dengan p-value sebesar 0,001 

< 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan pertimbangan pasar 

(X4) terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Sehingga 
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hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan 

pertimbangan pasar terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik 

pada mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta”, terbukti kebenarannya. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan pasar 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik, 

hal ini berarti semakin tinggi persepsi mahasiswa mengenai pertimbangan pasar 

maka dapat meningkatkan minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. 

Pertimbangan pasar merupakan faktor dipertimbangkan oleh mahasiswa dalam 

memilih profesi akuntan publik maupun profesi non akuntan publik. Mahasiswa 

biasanya memilih pekerjaan berdasarkan informasi lowongan kerja yang mereka 

peroleh. Sehingga pekerjaan yang mudah diakses oleh mahasiswa biasanya 

banyak diminati oleh mahasiswa.  

Sesuai dengan pendapat Robbins (2011) menyatakan bahwa salah satu 

dari komponen pembentukan sikap sesorang yaitu Cognitive Component yang 

merupakan keyakinan dari informasi yang dimiliki oleh seseorang mempengaruhi 

sikap seseorang terhadap profesi yang akan dijalani. Dalam pemilihan karir 

sebagai akuntan menurut penilitian Sari (2013) dan Harianti (2017) pertimbangan 

pasar kerja merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. 

3.5.5 Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Minat Mahasiswa Berkarir Menjadi 

Akuntan Publik  

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,543 dengan p-value sebesar 0,001 

< 0,05 maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan lingkungan 

keluarga terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik. Sehingga 

hipotesis ke-5 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan lingkungan 

keluarga terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik pada 

mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta”, 

terbukti kebenarannya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat penulis jelaskan bahwa 

lingkungan keluarga yang berupa perhatian orang tua, dorongan orang tua dan 

profesi yang ada di keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap minat 
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mahasiswa akuntansi untuk menjadi akuntan publik. Artinya, jika lingkungan 

keluarga meningkat maka dapat mempengaruhi minat menjadi akuntan publik. 

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hasil penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian Harianti (2017) menemukan lingkungan keluarga 

memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap minat menjadi akuntan 

publik pada mahasiswa akuntansi, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa 

variabel orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan karena orang tua mahasiswa akuntansi memberi kebebasan 

kepada anaknya dalam memilih karir atau pekerjaan. Jika ditinjau dari aspek 

teoritis, maka hal ini sesuai dengan teori yang ada, di mana minat dapat timbul 

karena daya tarik dari luar, salah satunya lingkungan keluarga. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2014), yang 

menghasilkan bahwa lingkungan keluarga berpengaruh secara signifikan 

terhadap minat menjadi akuntan publik. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilaksanakan maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1) Pengujian signifikansi pengaruh penghargaan finansial terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik diperoleh kesimpulan ada pengaruh 

yang positif dan signifikan penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa 

berkarir menjadi akuntan publik.  

2) Pengujian signifikansi pengaruh pelatihan profesional terhadap minat mahasiswa 

berkarir menjadi akuntan publik diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang positif 

dan signifikan pelatihan profesional terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik.  

3) Pengujian signifikansi pengaruh pengakuan profesional terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik diperoleh kesimpulan ada pengaruh 

yang positif dan signifikan pengakuan profesional terhadap minat mahasiswa 

berkarir menjadi akuntan publik. 

4) Pengujian signifikansi pengaruh pertimbangan pasar terhadap minat mahasiswa 

berkarir menjadi akuntan publik diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang positif 
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dan signifikan pertimbangan pasar terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik. 

5) Pengujian signifikansi pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa 

berkarir menjadi akuntan publik diperoleh kesimpulan ada pengaruh yang positif 

dan signifikan lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa berkarir menjadi 

akuntan publik. 
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