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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu negara perubahan lingkungan senantiasa terjadi terus-menerus, 

baik secara langsung maupun tidak langsung yang pastinya akan mempengaruhi 

kehidupan dan tata perekonomiannya. Begitupun  perkembangan dunia bisnis dan 

tantangannya yang harus direspon oleh sistem pendidikan akuntansi agar dapat 

menghasilkan sarjana akuntansi yang berkualitas dan siap pakai di dunia kerja. 

Mahasiswa dituntut memiliki kemampuan (skill) dan pengetahuan (knowledge) 

yang lebih dalam dunia kerja pada masa sekarang.  

Pilihan karir mahasiswa akuntansi paling tidak mempunyai tiga alternatif 

langkah yang dapat ditempuh. Pertama, setelah menyelesaikan pendidikan Strata-

2 ekonomi jurusan akuntansi, seseorang dapat langsung bekerja. Kedua, 

melanjutkan pendidikan akademik jenjang Strata-3. Ketiga, melanjutkan 

pendidikan profesi untuk menjadi akuntan publik. Dengan kata lain, setelah 

menyelesaikan pendidikan jenjang program sarjana jurusan akuntansi, sarjana 

akuntansi dapat memilih berprofesi sebagai akuntan publik atau non akuntan 

publik (Astami, 2002). 

Terdapat empat jenis pilihan pekerjaan,yaitu akuntan publik, akuntan 

perusahaan, akuntan pendidik dan akuntan pemerintah. Ada banyaknya pilihan 

karir akuntan menunjukan kesempatan untuk mempertimbangkan pilihan karir. 

Beberapa penelitian sudah berfokus pada karir mahasiswa akuntansi 

diantaranya, penelitian Merdekawati dan Sulistyawati (2011) menunjukkan hasil 
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bahwa ada pengaruh dalam pilihan mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik 

karir, akuntan perusahaan,pendidik akuntansi, dan akuntan pemerintah yang 

meninjau faktor-faktor penghargaan keuangan, pelatihan profesional, pengakuan 

profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan dan kepribadian 

pasar tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh pemilihan karir sebagai akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan, 

pendidik, dan akuntan pemerintah tentang faktor-faktor yang akan ditinjau 

keuangan penghargaan, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai 

sosial, lingkungan kerja, pertimbangan dan kepribadian pasar tenaga kerja 

Sedangkan penellitian Chan (2012) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik Oleh Mahasiswa 

Jurusan Akuntansi, memberikan hasil pelatihan profesional dan kepribadian 

berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi akuntan publik. Variabel imbalan 

Keuangan, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan prestasi akademik 

tidak berpengaruh signifikan terhadap minat masuk menjadi akuntan publik. 

Penelitian Haryanto dan Trihutama (2015) yang berjudul Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Minat Karir Mahasiswa Akuntansi (Studi Empiris 

Mahasiswa Akuntansi Di Universitas Di Kota Semarang), Memberikan hasil 

bahwa faktor: penghargaan finansial, pengakuan profesional, lingkungan kerja, 

dan tingkat siswa mempengaruhi pilihan pembawa mahasiswa akuntansi. 

Sementara nilai-nilai sosial dan pelatihan profesional tidak mempengaruhi pilihan 

pembawa akuntansi siswa. 
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Penelitian Kwarto dan Saputra (2014) memberikan hasil bahwa 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai 

sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, kepribadian dan kepercayaan 

diri (self-efficacy) memengaruhi minat untuk menjadi seorang akuntan 

profesional, bila dijelaskan lebih rinci variabel  pelatihan profesional, nilai-nilai 

sosial, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar tenaga kerja secara signifikan 

memengaruhi karier pilihan menjadi Akuntan Profesional, sedangkan 

penghargaan keuangan, pengakuan profesional dan kepribadian tidak secara 

signifikan mempengaruhi pemilihan karir di Akuntansi Profesional. Untuk 

variabel (Z) Kepercayaan diri (self efficacy) tidak dapat memoderasi pengaruh 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai 

sosial, lingkungan kerja dan personalitas terhadap pemilihan karir sebagai akuntan 

profesional, Sedangkan  Kepercayaan diri (self efficacy) memoderasi pengaruh 

pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional. 

Penelitian ini mereplikasi dan mengembangkan kuisioner penelitian yang 

sudah dilakukan oleh Kwarto dan Saputra (2014) yang berjudul “Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan profesional berdasarkan 

pmk no. 25/pmk.01/2014 dalam menghadapi asean economic community (aec) 

dengan kepercayaan diri (self efficacy) sebagai variabel moderasi” yang meneliti 

pengaruh penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, 

nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, kepribadian 

terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional dengan kepercayaan diri 

sebagai variabel moderasi. Alasan peneliti mereplika penelitian ini adalah untuk 
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mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil penelitian yang pernah dilakukan 

dahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti variabel dependen dengan 

akuntan pendidik karena penelitian-penelitian yang sudah ada kebanyakan masih 

berfokus pada pemilihan karir menjadi akuntansi publik atau menggabungkan 

antara akuntansi publik dan non publik, sedangkan belum ada yang berfokus 

hanya pada akuntan pendidik saja. Hasil penelitian dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi juga belum memiliki  hasil yang konsisten. Disisi lain kepercayaan 

diri dianggap dapat menambah keyakinan bagi mahasiswa magister akuntansi 

universitas muhammadiyah surakarta untuk dapat berkarir menjadi akuntan 

pendidik yang mampu bersaing dengan universitas lain. Oleh karena itu 

berdasarkan ulasan diatas penulis mengambil Judul “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pemilihan Karir Sebagai Akuntan Pendidik Dengan 

Kepercayaan Diri (Self Efficacy) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus 

pada Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah penghargaan finansial  berpengaruh terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik ?  

2. Apakah pelatihan profesional  berpengaruh terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik ?  

3. Apakah pengakuan profesional  berpengaruh terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik ?  
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4. Apakah nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa 

magister akuntansi menjadi akuntan pendidik ?  

5. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa 

magister akuntansi menjadi akuntan pendidik ?  

6. Apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik ?  

7. Apakah personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa 

magister akuntansi menjadi akuntan pendidik ?  

8. Apakah Kepercayaan diri (Self Efficacy) dapat memoderasi pengaruh 

penghargaan finansial terhadap pemilihan karir mahasiswa magister 

akuntansi menjadi akuntan pendidik ? 

9. Apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat memoderasi pengaruh 

pelatihan profesional terhadap pemilihan karir mahasiswa magister 

akuntansi menjadi akuntan pendidik ? 

10. Apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat memoderasi pengaruh 

pengakuan profesional terhadap pemilihan karir mahasiswa magister 

akuntansi menjadi akuntan pendidik ? 

11. Apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat memoderasi pengaruh nilai-

nilai sosial terhadap pemilihan karir mahasiswa magister akuntansi menjadi 

akuntan pendidik ? 

12. Apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat memoderasi pengaruh 

lingkungan kerja terhadap pemilihan karir mahasiswa magister akuntansi 

menjadi akuntan pendidik ? 
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13. Apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat memoderasi pengaruh 

pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan karir mahasiswa magister 

akuntansi menjadi akuntan pendidik ? 

14. Apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat memoderasi pengaruh 

personalitas terhadap pemilihan karir mahasiswa magister akuntansi 

menjadi akuntan pendidik ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh penghargaan finansial  terhadap pemilihan 

karir mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan profesional  terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pengakuan profesional  terhadap pemilihan 

karir mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 

4. Untuk menganalisis pengaruh nilai-nilai sosial terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 

5. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik.  

6. Untuk menganalisis pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan 

karir mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 

7. Untuk menganalisis pengaruh personalitas terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 
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8. Untuk menganalisis apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat 

memoderasi pengaruh penghargaan finansial terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 

9. Untuk menganalisis apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat 

memoderasi pengaruh pelatihan profesional terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 

10. Untuk menganalisis apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat 

memoderasi pengaruh pengakuan profesional terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 

11. Untuk menganalisis apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat 

memoderasi pengaruh nilai-nilai sosial terhadap pemilihan karir mahasiswa 

magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 

12. Untuk menganalisis apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat 

memoderasi pengaruh lingkungan kerja terhadap pemilihan karir mahasiswa 

magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 

13. Untuk menganalisis apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat 

memoderasi pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan karir 

mahasiswa magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 

14. Untuk menganalisis apakah kepercayaan diri (self efficacy) dapat 

memoderasi pengaruh personalitas terhadap pemilihan karir mahasiswa 

magister akuntansi menjadi akuntan pendidik. 
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D. Manfaat Penelitian 

Suatu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang positif apabila 

mampu memberikan manfaat baik bagi perusahaan, investor maupun institusi 

pendidikan. Berdasarkan uraian latar belakan dan perumusan masalah diatas, 

maka kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1.  Manfaat bagi akademisi 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi . 

b. Dapat di gunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lanjutan di 

instansi terkait. 

2. Manfaat bagi praktisi 

a. Dapat digunakan sebagai masukan untuk mencari faktor-faktor yang 

mempengaruhi pilihan karir menjadi akuntan pendidik. 

b. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian-

penelitian yang menghususkan pada pemilihan karir akuntansi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah 

pembahasan dalam penulisan. Sistematikan penulisan penelitian ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengatur tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuanpenelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian,penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan  hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas `tentang desain penelitian, populasi dan sampel, data 

dan sumber data, definisi dan pengukuran variabel serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas mengenai obyek penelitian, analisis data danpembahasan 

hasil dari penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dansaran 

yang menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


