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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pemilihan karir bagi mahasiswa akutansi adalah tahap awal dari
pembentukan karir tersebut .Karier tersebut merupakan suatu akumulasi dan
pengetahuan yang tertanam pada skill expertise, dan jaringan hubungan kerja
yang diperoleh melalui serangkaian perkembangan pengalaman kerja yang lebih
luas (Bird, 1994 dikutip Deasy: 2000). Sebaliknya, Greenberg dan Baron
(2000:215) (dikutip Niketut Rasmini) menyatakan bahwa karier tersebut meliputi
urutan pengalaman pekerjaan seseorang selama jangka waktu tertentu. Pilihan
karier mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya stereotype dan
persepsinya terhadap suatu karier yang mereka bentuk tentang berbagai macam
karier(Holland,1995 dalam Friendland,1996 dikutip Deasy,2002). Jadi persepsi
dan stereotype karier merupakan hal penting dalam menentukan pilihan karier
karena persepsi mahasiswa umumnya di pengaruhi oleh pengetahuan pribadi
mengenai lingkungan kerja informasi dari lulusan terdahulu, keluarga, dosen, dan
text book yang di baca ataupun digunakan ( Stole, 1976 dikutip Niketut
Rasmini).
Secara global pengajaran akutansi di perguruan tinggi cenderung
mengarahkan

mahasiswa

untuk

bekerja

sebagai

akuntan

publik

(Widhinugroho,1999).Minat dan rencana karier mahasiswa yang jelas akan
sangat berguna dalam penyusunan program agar mata kuliah dapat disampaikan
secara efektif bagi mahasiswa yang memerlukannya. Perencanaan karier

merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam karier.
Tetapi kebanyakan orang tidak punya perencanaan karier yang baik karena
kekhawatiran ketidakpastian masa depan yang akan dijalani. Peluang dan
kesempatan yang sangat terbatas membuat orang takut untuk merencanakan apa
yang akan dipilih untuk dijalani.
Pilihan karier bagi lulusan akuntansi tidak tertutup pada lulusan
akuntansi saja, banyak pilihan profesi yang dapat diambil tergantung faktor –
faktor yang melatarbelakangi. Pendidikan bisnis S1 terutama akuntansi dan
manajemen sekarang ini menghadapi tantangan yang luar biasa, banyak kualitas
lulusan yang masih dipertanyakan masyarakat.
Pada umumnya keinginan mahasiswa akuntansi adalah menjadi seorang
professional dalam bidang akuntansi. Terdapat 4 sektor pekerjaan akuntan yang
bisa digeluti oleh lulusan akuntansi yaitu akuntan publik, akuntan manajemen,
akuntan pendidik, dan akuntan pemerintah. Profesi nonakuntan publik yang dapat
dimasuki bisa dari akuntan manajemen, akuntan pendidik, dan akuntan
pemerintah serta sebagai karyawan perusahaan jika tidak mengambil sertifikat
profesi akuntan. Profesi nonakuntan diera sekarang ini diakui semakin signifikan
mengingat profesi ini sangat riskan dituding oleh masyarakat sebagai salah satu
penyebab tidak menentunya keadaan ekonomi di negeri ini.
Begitu banyak pilihan karier yang dihadapkan bagi mahasiswa lulusan
akuntansi menjadikan sulitnya mengambil keputusan dalam memilih. Hal ini
akan mengembalikan pertanyaan – pertanyaan seputar pemilihan profesi kepada
mahasiswa itu sendiri. Apakah yang menjadi latar belakang pemilihannya dan

apa yang diharapkan oleh mahasiswa akuntansi tersebut dengan pilihannya itu.
Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya bahwa mahasiswa
akuntansi memilih profesi kariernya sebagai akuntan, baik akuntan publik
maupun akuntan nonpublik. Situasi pilihan juga mempengaruhi mahasiswa untuk
memilih profesi nonakuntan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu, yang
melakukan penelitian terhadap mahasiswa di Jakarta,Yogyakarta,dan Surakarta,
tentang

persepsi

mahasiswa

akuntansi

mengenai

faktor-faktor

yang

mempengaruhi pemilihan karir. Faktor-faktor tersebut adalah penghargaan
finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial,
lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, personalitas.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan
pandangan di antara mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai akuntan
publik,akuntan perusahaan,akuntan pendidik dan akuntan pemerintah, secara
keseluruhan mengenai penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan
profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja,
personalitas, dan untuk mengetahui jenis karir apa yang diminati dan yang
kurang diminati oleh mahasiswa akuntansi secara keseluruhan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian

dengan

AKUNTANSI
MEMPENGARUHI

mengambil

judul

MENGENAI
PEMILIHAN

MUHAMMADIYAH SURAKARTA”.

”

PERSEPSI

MAHASISWA

FAKTOR-FAKTOR
KARIR

DI

YANG

UNIVERSITAS

B. Perumusan Masalah
Dari Latar belakang yang dikemukakan, permasalahan yang dapat
dikemukakan adalah faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan karier
mahasiswa akutansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta?

C. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada
faktor – faktor yang signifikan melatarbelakangi mahasiswa akuntansi dalam
pilihan karier yang akan diambil. Mahasiswa yang dijadikan responden adalah
mahasiswa akuntansi angakatan 2004, 2005, 2006, khususnya mahasiswa yang
sudah menempuh 120sks.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian
yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor – faktor
yang signifikan mempengaruhi pilihan karier mahasiswa akuntansi di Universitas
Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah pelaporan
hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang diantaranya:

1. Penulis
Dapat

meningkatkan

dan

memperdalam

pengetahuan

serta

pemahaman penulis mengenai faktor – faktor pemilihan karier bagi
mahasiswa akuntansi.
2. Para Mahasiswa
Diharapkan menjadi salah satu pertimbangan bagi mahasiswa dalam
pemilihan karier pertama mahasiswa akuntansi.
3. Pihak lain
Sebagai bahan referensi atau tambahan informasi yang diperlukan
dalam pemilihan karier terutama bagi mahasiswa akuntansi.

F. Sistematika Penulisan Skripsi
Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, maka
dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan
masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika penulisan
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian
yang meliputi

; Tinjauan umum karir, Profesi Akuntan Indonesia,

Faktor – faktor yang mempengaruhi pemilihan karir, Kerangka Teoritis,
Tinjauan Penelitian terdahulu, Hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian,
jenis dan sumber data,populasi dan sample,metode pengambilan
sample, metode pengumpulan data, difinisi operasional, dan metode
analisis data.
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Bab ini mencakup driskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil
penelitian.
BAB V : PENUTUP
Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas
pada bab-bab sebelumnya keterbatasan dan saran-saran yang dapat
dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

