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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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.  
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Asmoro (2016) menyatakan bahwa pilihan karir mahasiswa akuntansi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penghargaan finansial atau gaji, pelatihan 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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.  

      

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa berkarir 

menjadi akuntan publik pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

2. Apakah ada pengaruh pelatihan profesional terhadap minat mahasiswa berkarir 

menjadi akuntan publik pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 
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3. Apakah ada pengaruh pengakuan profesional terhadap minat mahasiswa berkarir 

menjadi akuntan publik pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

4. Apakah ada pengaruh pertimbangan pasar terhadap minat mahasiswa berkarir 

menjadi akuntan publik pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

5. Apakah ada pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa berkarir 

menjadi akuntan publik pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1.  Untuk menganalisis signifikansi pengaruh penghargaan finansial terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pelatihan profesional terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pengakuan profesional terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

4. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh pertimbangan pasar terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

5. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat 

mahasiswa berkarir menjadi akuntan publik pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1.  Manfaat Teoritis 

a. Bagi Lembaga Akademik 

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi minat mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir menjadi akuntan publik. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang di 

bidang auditing. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi pemerintah dalam menyusun aturan 

atau kebijakan terhadap mahasiswa lulusan Strata 1 Akuntansi mengenai 

syarat dan ketentuan menjadi akuntan publik. 

b. Bagi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi kepada Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

untuk meningkatkan minat mahasiswa akuntansi untuk berkarier menjadi 

akuntan publik. 

c. Bagi Kantor Akuntan Publik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 

pertimbangan bagi KAP yang telah memperkerjakan tenaga akuntan, 

sehingga mereka mengerti apa yang diinginkan calon akuntan dalam memilih 

karir/profesi dan untuk lebih memotivasi mereka yang sudah bekerja di 

lembaga.


