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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Akuntan publik merupakan profesi yang dipandang menjanjikan prospek 

yang cerah karena profesi ini memberikan tantangan intelektual dan 

pengalaman belajar yang tidak ternilai. Profesi ini juga memberikan peluang 

untuk mendapatkan pekerjaan yang menantang dan bervariasi karena dapat 

ditugaskan di berbagai tempat dan berbagai perusahaan yang memiliki ciri dan 

kondisi yang berbeda. Profesi akuntan publik termasuk dalam profesi-profesi 

termahal dikarenakan sumber pendapatan terbesar dari akuntan publik telah 

bergeser dari jasa audit ke jasa konsultasi manajemen. Tak hanya itu, akuntan 

publik juga merupakan profesi yang memegang peran sangat penting dalam 

mendukung terwujudnya perekonomian yang sehat, efisien, dan transparan. 

Dalam menjalankan profesinya, Akuntan Publik mengemban kepercayaan 

masyarakat untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Tanggung jawab 

Akuntan Publik terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan 

atau informasi keuangan suatu entitas. 

Namun sangat disayangkan bahwa dewasa ini minat mahasiswa untuk 

menjadi seorang Akuntan Publik tergolong masih sangat rendah. Menurut data 

tahun 2019 yang dilansir dari situs IAPI menunjukkan saat ini terdapat 719 

kantor akuntan publik yang beroperasi di Indonesia dan jumlah akuntan yang 

sudah lulus ujian sertifikasi dan terdaftar sebagai anggota IAPI berjumlah 1.416 

orang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk indonesia yang 267 juta 
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maka perbandingannya adalah 1:189.000. Perbandingan di Malaysia dan 

Singapura masing-masing adalah 1:23.000 dan 1:5.000 (Akubank, 2016). Hal 

ini menunjukkan minimnya jumlah akuntan publik yang ada di indonesia. 

Minimnya jumlah akuntan publik di Indonesia ini dikarenakan banyak yang 

beranggapan bahwa proses yang harus dilalui untuk menjadi akuntan publik 

sangat sulit, bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang 

tidak sedikit. Selanjutnya, untuk menjadi seorang akuntan publik, seseorang 

harus terlebih dahulu mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik untuk 

mendapatkan izin berpraktik sebagai Akuntan Publik. Oleh karena itu, minat 

untuk menjadi akuntan publik disini sangat krusial untuk dibahas. 

Minat sendiri merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu hal 

sehingga ia akan cenderung memberikan perhatian yang lebih terhadap sesuatu 

tersebut. Minat seseorang atau individu tersebut juga dapat berkembang sesuai 

dengan pengaruh dari lingkungan, faktor fisik, dan psikis. Faktor lingkungan 

yang dimaksud dalam hal ini, adalah lingkungan keluarga, teman dan bisa juga 

dari lingkungan belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor fisik yakni, 

aktivitas yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Motif, perhatian, dan 

perasaan menjadi faktor psikis dalam menentukan berkembangnya sebuah 

minat. Dalam penelitian ini, peneliti memperkirakan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi minat mahasiswa untuk menjadi akuntan publik. 

Faktor yang pertama yaitu penghargaan finansial. Menurut Alhadar 

(2013) Penghargaan Finansial adalah sebuah penghargaan yang berwujud 

finansial. Penghargaan Finansial tersebut dipertimbangkan dalam pemilihan 
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profesi karena tujuan utama seseorang bekerja adalah memperoleh Penghargaan 

Finansial. 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 perbedaan dalam memberikan gaji kepada auditornya. Perbedaan 

penggajian ini berdasarkan banyaknya projek 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 bekerja di bidang lain untuk karier ke 

depannya. 

Faktor kedua yaitu pelatihan sosial yang mana menurut Stolle (1976 

dalam elpirawati 2017), 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 juga 

beranggapan akuntan publik lebih memerlukan pelatihan kerja dan lingkungan 

kerjanya lebih variatif, karena lingkungan kerja yang lebih variatif ini maka 

perlu pelatihan kerja yang lebih banyak daripada karir sebagai akuntan 

perusahaan. 

Kemudian, faktor nilai intrinsik pekerjaan juga merupakan faktor yang 

diduga dapat mempengaruhi minat mahasiswa menjadi akuntan publik. 

Menurut Andrian (2001: 34 dalam Elpirawati, 2017), nilai intrinsik pekerjaan 

adalah kepuasan yang diterima oleh individu saat atau sesudah ia melakukan 
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pekerjaan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang melayani pekerjaan, 

kesempatan mendapatkan promosi, tanggung jawab pekerjaan, tantangan 

intelektual dan pelatihan. Lingkungan Kerja juga mempengaruhi Minat 

Mahasiswa Akuntansi untuk Berkarier menjadi Akuntan Publik. Menurut 

Andersen (2012). Lingkungan Kerja merupakan suasana kerja yang meliputi 

sifat kerja (rutin, atraktif dan sering lembur), tingkat persaingan antar pegawai 

dan tekanan kerja merupakan faktor dari lingkungan pekerjaan. Karakter yang 

keras dan komitmen dibutuhkan oleh seorang akuntan publik dalam 

menghadapi lingkungan pekerjaan. Deadline waktu yang diberikan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan mendorong akuntan publik untuk dapat 

menguasai lingkungan kerjanya agar nyaman dan tenang dalam bekerja. 

Fakor keempat, lingkungan kerja juga mempengaruhi Minat Mahasiswa 

Akuntansi untuk Berkarier menjadi Akuntan Publik. Menurut Andersen (2012) 

Lingkungan Kerja merupakan suasana kerja yang meliputi sifat kerja (rutin, 

atraktif dan sering lembur), tingkat persaingan antar pegawai dan tekanan kerja 

merupakan faktor dari lingkungan pekerjaan. Karakter yang keras dan 

komitmen dibutuhkan oleh seorang akuntan publik dalam menghadapi 

lingkungan pekerjaan. Deadline waktu yang diberikan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan mendorong akuntan publik untuk dapat menguasai lingkungan 

kerjanya agar nyaman dan tenang dalam bekerja.  

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, faktor keempat yang 

diprediksikan dapat mempengaruhi minat mahasiswa menjadi akuntan publik 

yaitu adanya pasar kerja yang luas. Jika suatu pekerjaan memiliki pasar kerja 
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yang lebih luas, mereka akan lebih diminati daripada pekerjaan yang pasar 

kerjanya kecil. Hal ini dikarenakan peluang pengembangan dari pekerjaan dan 

imbalan yang diperoleh akan lebih banyak. Pertimbangan pasar kerja dapat 

menjadi alasan atau faktor bagi seseorang dalam menentukan karirnya. Dengan 

demikian, pertimbangan pasar kerja merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi mahasiswa akuntansi untuk menentukan karirnya baik yang 

berprofesi sebagai akuntan pubik maupun non-akuntan publik (Yanti, 2014).  

Banyak penelitian yang serupa dengan penelitian ini, seperti penelitian 

yang dilakukan oleh Sari (2013) menunjukkan bahwa penghargaan finansial, 

pelatihan professional dan lingkungan berpengaruh terhadap minat menjadi 

akuntan publik. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Yanti (2014) 

menyatakan bahwa penghargaan finansial, pertimbangan pasar, lingkungan 

pekerjaan, dan pengakuan professional berpengaruh terhadap pemilihan karir 

akuntan publik sedangkan variabel : nilai instrinsik pekerjaan, nilai nilai sosial 

dan personalitas tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir akuntan publik. 

Penelitian Saputra (2015), menyatakan penghargaan finansial, dan 

pelatihan profesional berpengaruh terhadap minat menjadi akuntan publik. 

Sedangkan lingkungan pekerjaan tidak berpengaruh terhadap minat menjadi 

akuntan publik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Suyono (2014) dimana mahasiswa yang memilih akuntan publik lebih 

mempertimbangkan gaji dan pelatihan profesional kerja yang lebih menjamin. 

Mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik percaya bahwa penghargaan 

dari profesi ini lebih besar dari pada pengorbanannya. 
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Selanjutnya, Asmoro, Wijayanti dan Suhendro (2016) meneliti mengenai 

faktor yang berpengaruh pada pemilihan karir pada universitas negeri dan 

swasta. Penelitian ini menerangkan bahwa hanya faktor pelatihan profesional 

saja yang berpengaruh terhadap pemilihan karirakuntan. Sedangkan faktor 

penghargaan finansial, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan 

kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas tidak memberikan pengaruh 

pada mahasiswa dalam pemilihan karir akuntan. 

Penelitan Elpirawati (2017) mengenai penghargaan finansial, pelatihan 

profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, personalitas, dan nilai 

intrinsik terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. Hanya faktor nilai 

instrinsik pekerjaan yang dipertimbangkan oleh mahasiswa akuntansi dalam 

memilih karir. Sedangkan penghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai-

nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, dan personalitastidak dipertimbangkan 

oleh mahasiswa akuntansi dalam memilih karir sebagai akuntan publik. 

Penelitian ini merupakan replika dari Penelitian yang dilakukan oleh Sari 

dan Sukanti (2016) yang berjudul pengaruh nilai instrinsik pekerjaan, 

lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja terhadap motivasi pemilihan 

karier sebagai akuntan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu peneliti menambahkan dua variabel independent yaitu variabel 

penghargaan finansial dan pelatihan professional. Sehingga peneliti tertarik 

untuk mengambil penelitian yang berjudul “DETERMINAN MINAT 

MAHASISWA DALAM MEMILIH KARIR SEBAGAI AKUNTAN 
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PUBLIK (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

memilih karir sebagai akuntan publik.  

2. Pelatihan profesional berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

memilih karir sebagai akuntan publik.  

3. Nilai instrisik pekerjaan berpengaruh terhadapminat mahasiswa dalam 

memilih karir sebagai akuntan publik.  

4. Lingkungan pekerjaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

memilih karir sebagai akuntan publik.  

5. Pertimbangan pasar pekerjaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

dalam memilih karir sebagai akuntan publik.  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mencari bukti empiris adanya pengaruh 

penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

memilih karir sebagai akuntan publik. 
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2. Untuk menganalisis dan mencari bukti empirisadanya 

pengaruhpelatihanprofesional berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

dalam memilih karir sebagai akuntan publik. 

3. Untuk menganalisis dan mencari bukti empirisadanya pengaruhnilai 

intrinsic pekerjaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam memilih 

karir sebagai akuntan publik. 

4. Untuk menganalisis dan mencari bukti empirisadanya pengaruh lingkunga 

pekerjaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam memilih karir 

sebagai akuntan publik. 

5. Untuk menganalisis dan mencari bukti empirisadanya pengaruh 

pertimbangan pasar pekerjaan berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

dalam memilih karir sebagai akuntan publik. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka manfaat penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan informasi bagi pihak peneliti sendiri 

untukdapat lebih memahami persepsi mahasiswa akuntansi dalam 

pemilihan karirnya. 

2. Bagi mahasiswa  

Diharapkan menjadi salah satu pertimbangan bagi mahasiswa dalam 

pemilihan karir setelah menjadi sarjana ekonomi khususnya mahasiswa 

akuntansi. 
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3. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin 

mengkajimasalah yang sama di masa depan 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah bagi 

pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab 

secara garis besar diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang mendeskripsikanteoritis 

variabel penelitian, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan diuraikan tentang dasar dilakukanya penelitian, jenis data 

dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan 

pengukuran serta teknik analisis data. 

BAB IV :ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umumanalisi data, data, hasil analisis dan 

pembahasan hasil analisis. 
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BAB V :PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian 

serta saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

 

 

 

 


