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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia yang berkualitas, yang merupakan produk 

pendidikan, merupakan kunci keberhasilan suatu negara. Pesatnya 

perkembangan dunia bisnis memberikan lapangan kerja yang beragam untuk 

angkatan kerja. Salah satu yang tergolong dalam angkatan kerja adalah sarjana 

ekonomi khususnya lulusan dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri maupun 

Swasta. Perkembangan dalam dunia bisnis harus selalu direspon oleh sistem 

pendidikan akuntansi agar dapat menghasilkan sarjana akuntansi yang 

berkualitas dan siap pakai di dunia kerja. Agar dapat mencapai tujuan tersebut 

maka desain pendidikan akuntansi harus relevan terhadap dunia kerja, dalam 

hal ini dunia kerja bagi sarjana akuntansi Sari (2013). 

Dewasa ini minat masyarakat terhadap profesi akuntansi cukup tinggi. 

Hal ini tampak dari semakin banyaknya jumlah lembaga pendidikan akuntansi 

dari tahun ke tahun, yang memberikan layanan pendidikan akuntansi pada 

berbagai jenjang, termasuk pendidikan tinggi strata satu (S1). Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi dapat memilih alternatif pilihan karir antara profesi 

akuntansi umum dan profesi akuntan. Bagi yang memilih profesi akuntan 

mereka harus meraih gelar Akuntan terlebih dahulu, melalui antara lain 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Selanjutnya mahasiswa dituntut memiliki 

kemampuan (skill) dan pengetahuan (knowledge) yang  lebih dalam dunia 

kerja. Salah satu karier yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan lebih 

tersebut adalah karier dalam bidang akuntansi.  

Karir umumnya diartikan sebagai ide untuk terus bergerak ke atas 

dalam garis pekerjaan yang dipilih seseorang. Bergerak keatas berarti berhak 

atas pendapatan yang lebih besar, serta mendapatkan status, prestasi dan kuasa 

yang lebih besar. Meskipun biasa dibatasi pada garis pekerjaan yang 

menghasilkan uang. Dengan demikian karir terdiri dari urutan pengalaman atau 

suatu rangkaian kerja yang dipegang selama kehidupan seseorang yang 
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memberi kesinambungan, ketentraman dan harapan untuk maju sehingga 

menciptakan sikap dan perilaku tertentu Utami (2016). 

Karir dalam bidang akuntansi cukup luas antara lain akuntan publik, 

akuntan perusahaan, akuntan pendidik dan akuntan pemerintah. Keinginan 

setiap mahasiswa akuntansi pada umumnya adalah untuk menjadi seorang yang 

profesional dalam bidang akuntansi. Untuk menjadi profesional dalam bidang 

akuntansi dapat dilakukan salah satunya dengan bekerja sebagai akuntan 

publik. Seorang mahasiswa dalam merencanakan karirnya tentu mempunyai 

pertimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan 

profesi yang akan dipilih. Hal apa yang menjadi latar belakang pemilihan 

profesi tersebut dan apa yang diharapkan mahasiswa dari pilihanya tersebut 

merupakan pertanyaan penting dalam pemilihan profesi Chan (2012). 

Profesi 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. Profesi akuntan 

publik telah bergeser dari jasa audit ke jasa konsultasi manajemen Bactiar 

(2002) dalam Aprilyan (2011). Profesi akuntan publik juga termasuk profesi 

prestisius di Indonesia karena selain harus mempunyai gelar sarjana akuntansi, 

calon akuntan diharuskan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh ikatan 

akuntan Indonesia (IAI) dan terdaftar di Departemen Keuangan untuk bisa 

berpraktek sebagai akuntan. 

Dengan mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi mereka dalam memilih karir, maka setiap 

mahasiswa akuntansi yang akan terjun ke dalam dunia bisnis dapat dengan 

tepat memilih karir yang akan dijalankannya dan pendidikan akuntansi juga 

dapat merencanakan kurikulum yang sesuai dan relevan dengan tuntutan dunia 

kerja, sehingga mahasiswa akuntansi yang sudah lulus dan siap terjun dalam 

dunia kerja lebih mudah menyesuaikan kemampuan yang dimilikinya dengan 

tuntutan dalam pekerjaan, apalagi profesi akuntan pada masa yang akan datang 

menghadapi tantangan yang semakin berat, maka kesiapan yang menyangkut 

profesionalisme profesi mutlak diperlukan Sari (2013). 
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Mahasiswa akuntansi tahun awal dan tahun akhir, menjelang 

kelusannya tantunya memiliki rencana paling tidak pemikiran mengenai 

alternatif langkah yang berbeda yang akan ditempuh setelah kelulusan. Seiring 

dengan banyaknya mata kuliah dan lamanya waktu yang ditempuh maka 

semakin besar peluang akan terjadi perbedaan persepsi terhadap karir Pasabiru 

Hiras et al (2013). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi 

memilih karir menjadi akuntan publik adalah nilai intrinsik pekerjaan, 

penghasilan, pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja Suyono (2014). 

Nilai intrinsik pekerjaan adalah kepuasan yang diterima oleh individu 

saat atau sesudah ia melakukan pekerjaan Pruto (2012). Faktor intrinsik 

meliputi pekerjaan yang menantang secara intelektual, berada didalam 

lingkungan yang dinamis, mendukung kreativitas, memberikan kebebasan atau 

otonomi. Kepuasan dalam pekerjaan adalah kepuasan yang dinikmati dalam 

pekerjaan dengan memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan dan 

suasana lingkungan kerja dalam pekerjaan akan lebih mengutamakan 

pekerjaannya dari pada balas jasa walaupun balas jasa itu penting. Menjadi 

seorang akuntan publik akan menghadapi bermacam-macam tantangan seperti 

menyelesaikan beberapa kasus dari berbagai jenis perusahaan Siskayani dan 

Saitri (2017).  

Hasil penelitian Sari (2016) menyatakan bahwa nilai intrinsik pekerjaan 

berpengaruh positif dan  signifikan terhadap motivasi pemilihan karir sebagai 

akuntan. Demikian juga penelitian menurut Lestari (2016) menyatakan bahwa 

nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif  signifikan terhadap karir sebagai 

akuntan. Siskayani dan Saitri (2017) menyatakan bahwa nilai intrinsik 

pekerjaan tidak berpengaruh  terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi 

menjadi akuntan publik. 

Penghasilan merupakan hasil yang diperoleh sebagai kontraprestasi dari 

pekerjaan yang telah diyakini secara mendasar bagi sebagian besar perusahaan 

sebagai daya tarik utama untuk memberikan kepuasan kepada karyawannya. 

Berkarir di KAP dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi atau besar dan 

bervariasi dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari karir yang 
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lain. Hal ini disebabkan semakin besar perusahaan atau klien yang 

menggunakan jasa akuntan publik, pendapatan yang yang diterima oleh 

akuntan publik juga akan semakin besar. Mahasiswa akuntansi berfikir bahwa 

kehidupan mereka menjadi layak apabila mendapat gaji yang besar, dengan 

adanya gaji yang besar dan layak maka mahasiswa akuntansi lebih termotivasi 

untuk memilih karir dibidang akuntan publik Siskayani dan Saitri (2017).  

Hasil penelitian Chairunnisa (2014) menyatakan bahwa faktor 

penghasilan berpengaruh positif dan signifikan  terhadap minat  mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan  publik. Demikian juga penelitian 

menurut Harianti (2017) menyatakan bahwa penghargaan finansial 

berpengaruh signifikan  positif  terhadap minat menjadi akuntan publik. Chan 

(2012) menyatakan bahwa pengaruh penghargaan finansial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat menjadi akuntan publik. 

Pertimbangan pasar kerja selalu dipertimbangkan mahasiswa dalam 

pemilihan karir, karena kompetisi yang semakin ketat dan sulitnya mencari 

kerja, mengakibatkan mahasiswa memperhatikan pasar kerja, baik dalam 

jangka panjang maupun jangka pendek. Keterbatasan informasi bagi sebagian 

kalangan akan mempengaruhi banyak tidaknya lapangan pekerjaan yang bisa 

diketahui atau diakses sehingga pertimbangan pasar kerja turut menjadi faktor 

yang mempengaruhi minat mahasiswa menjadi akuntan publik. Mahasiswa 

yang memilih karir sebagai akuntan publik mempertimbangkan kesempatan 

untuk berkembang dengan tersedianya lapangan kerja, pertimbangan pasar 

kerja dan pekerjaan yang menarik Kurningsih dan Harto (2013).  

Hasil penelitian Talamaosandi dan Wirakusuma (2017) menyatakan 

bahwa pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif signifikan peda pemilihan 

karir sebagai akuntan publik. Sari (2016) menyataan bahwa pertimbangan 

pasar kerja pada profesi akuntan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

motivasi pemilihan karir sebagai akuntan. 

Kondisi lingkungan kerja yang kondusif untuk bekerja sangat perlu di 

perhatikan oleh setiap perusahaan. Lingkungan kerja yang kurang memadai 

akan dapat menurunkan kinerja karyawan begitu pula bagi para calon 

karyawan akan berfikir dua kali lipat untuk bekerja disana setelah melihat 
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kondisi lingkungan kerjanya. Aprilyan (2011) menyatakan mahasiswa 

akuntansi yang memiliki jiwa kompetensi yang tinggi biasanya cenderung 

memilih lingkungan pekerjaan yang bisa memberikan tantangan sehingga 

mahasiswa akan mendapatkan kepuasan tersendiri ketika dapat menyelesaikan 

tantangan yang akan diberikan dengan baik. 

Hasil penelitian Talamaosandi dan Wirakusuma (2017) menyatakan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan pada pemilihan karir 

sebagai akuntan publik.. Demikian juga penelitian Menurut Sari (2016) 

menyatakan bahwa lingkungan kerja pada profesi akuntan berpengaruh positif  

dan signifikan terhadap motivasi pemilihan karir sebagai akuntan. Tetapi 

penelitian menurut Merdekawati dan Sulistyawati (2011) menyatakan bahwa 

lingkungan kerja diperoleh menunjukkan tidak berpengaruh signifikan pada 

pemilihan karir akuntan. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Fifi 

Chairunnisa tahun (2014), yang meneliti tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan 

publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada 

tahun dan objek penelitian yang digunakan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Berkarir Sebagai Akuntan Publik” 

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi di perguruan Tinggi Wilayah 

Purwokerto) 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan beberapa 

rumusan masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Apakah nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik ? 

2. Apakah penghasilan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik ? 

3. Apakah pertimbangan pasar kerja  berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik ? 
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4. Apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik  ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 

yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk menguji pengaruh positif nilai intrinsik pekerjaan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. 

b. Untuk menguji pengaruh positif penghasilan terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik . 

c. Untuk menguji pengaruh positif pertimbangan pasar kerja terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. 

d. Untuk menguji pengaruh positif lingkungan kerja terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Menambah pengetahuan dan sebagai informasi bagi peneliti sendiri agar 

dapat lebih memahami lagi persepsi mahasiswa akuntansi dalam memilih 

krir pekerjaannya. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa akuntansi dalam 

mengambil keputusan menjadi seorang akuntan publik. 

c. Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan akuntansi atau fakultas 

ekonomi dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran agar 

menghasilkan lulusan sarjana ekonomi akuntansi yang berkualitas . 

d. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi lembaga yang telah 

mempekerjakan tenaga akuntan, sehingga mereka dapat mengerti apa 

yang diinginkan calon akuntan dalam  memilih profesi dan untuk lebih 

memotivasi mereka yang sudah bekerja di lembaganya. 

e. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji 

masalah yang sama di masa  akan datang. 

 Analisis Faktor-Faktor... Gunawan,  Fakultas Ekonomi & Bisnis UMP, 2019




