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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Motivasi Ekspentasi 

Dalam memilih suatu profesi sangat berkaitan erat dengan teori 

motivasi yaitu pengharapan (expectancy theory). Motivasi berasal dari kata 

lain “movere” yang artinya dorongan atau menggerakan. Menurut sembiring 

(2009) motivasi sangat penting dimiliki setiap individu dalam dirinya karena 

motivasi menyebabkan individu mau bekerja giat dan antusias mencapai 

hasil yang optimal. Apriliyan (2011) menjelaskan bahwa motivasi 

merupakan konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan individu 

untuk memulai dan menggerakan perilakunya terhadap pekerjaan tertentu. 

Motivasi adalah proses yang ikut menentukan intensitas, arah dan ketentuan 

individu dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Komaruddin (1994) pada 

dasarnya motivasi dibagi menjadi dua jenis utama yaitu motivasi intrinsik 

(motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang) yang disebut juga motivasi 

murni dan motivasi ekstrinsik (motivasi yang timbul disesabkan faktor dari 

luar diri seseorang) seperti kenaikan pangkat,pujian, hadiah dan lain-lain. 

Dapat dikatakan bahwa motivasi adalah suatu dorongan baik dari dalam 

ataupun luar dirinya yang mengarahkan perilaku atau tindakan individu 

dalam mencapai tujuannya. 

2. Karir 

Karir umumnya diartikan sebagai ide untuk terus bergerak ke atas 

dalam garis pekerjaan yang dipilih seseorang. Bergerak ke atas 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 memberikan kesinambungan, ketentraman dan harapan 

untuk maju sehingga menciptakan sikap dan perilaku tertentu, Reni 

Yendrawati (2007). 
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Menurut Kuartinah (2003), karir dapat dilihat dari berbagai cara, 

sebagai berikut : 

a. Posisi yang dipegang individu dalam suatu jabatan di suatu perusahaan 

dalam kurun waktu tertentu. 

b. Dalam kaitanya dengan mobilitas suatu organisasi. 

c. Tingkat kemampuan kehidupan seseorang setelah mencapai tingkatan 

umur tertentu yang ditandai dengan penampilan dan gaya hidup 

seseorang. Kunartinah (2003) menyatakan bahwa karir dipandang 

sebagai rangkaian promosi untuk memperoleh pekerjaan yang 

mempunyai beban tanggung jawab lebih tinggi atau penempatan posisi 

yang lebih baik dalam hirarki pekerjaan seseorang sepanjang kehidupan 

kerjanya. Karir dapat diartikan sebagai rangkaian sikap dan perilaku yang 

berhubungan dengan pengalaman seseorang sepanjang kehidupan 

kerjanya. 

3. Profesi Akuntan Publik 

Profesi akuntan publik berkembang sejalan dengan berkembangnya 

berbagai jenis perusahaan. Perusahaan membutuhkan modal untuk 

menjalankan profesinya. Modal ini dapat berasal dari pihak intern 

perusahaan (pemilik) dan pihak ekstern perusahaan (investor dan pinjaman 

dari kreditur). Oleh karena itu, laporan keuangan dibutuhkan oleh kedua 

pihak tersebut dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

perusahaan. Laporan keuangan yang akan dibuat manajemen merupakan 

penyampaian informasi mengenai pertanggung jawaban pengelolaan dana 

yang berasal dari pihak eksternal maupun intern perusahaan Setiyani (2005). 

Akuntan publik sebagai bagian dari profesi akuntan memiliki peran 

yang sangat strategis dalam dunia bisnis. Hal ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa halnya akuntan publik yang memiliki kewenangan 

untuk menyatakan opini atas laporan keuangan klien. Menurut Boynton et 

al. (2003:53) kebutuhan akan opini auditor atas laporan keuangan 

disebabkan oleh empat faktor, yaitu : 

a. Conflict of interest antara pengguna laporan keuangan dan manajemen. 
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b. Consequences, dimana laporan keuangan dianggap sebagai sumber 

utama . 

c. Complexity bahwa laporan keuangan merupakan sesautu yang kompleks. 

d. Remoteness, yakni adanya keterbatasan jarak, waktu dan biaya yang tidak 

praktis jika pemakai informasi tidak mendasar pada hasil laporan auditan. 

Mulyadi (1992:27) mendefinisikan akuntan publik sebagai berikut: 

“Akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat, 

terutama bidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh 

klienya. Pemeriksaan tersebut terutama ditunjukan untuk memenuhi 

kebutuhan para kreditor, investor, calon kreditor, calon investor, dan 

instansi pemerintah (terutama instansi pajak). Disamping itu, akuntan publik 

juga menjual jasa lain kepada masyarakat seperti, konsultasi pajak. 

Konsultasi bidang manajemen, penyusunan sistem akuntansi, dan 

penyusunan laporan keuangan”. 

Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik 

(KAP) adalah pemeriksaan laporan keuangan dan konsultasi dibidang 

keuangan. Jenis pekerjaan tersebut mencerminkan seorang akuntan yang 

berkerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) akan selalu berhubungan dengan 

klien, yaitu perusahaan yang meminta jasa pada kantor akuntan publik. Hal 

tersebut menunjukan bahwa jenis pekrjaan profesi akuntan publik adalah 

pekerjaan yang tergantung pada jasa yang diminta oleh kliennya Setiyani 

(2005). 

Seseorang yang memilih karir sebagai akuntan publik, harus terlebih 

dahulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior 

yang lebih berpengalaman. Di samping itu, pelatihan teknis yang 

mempunyai cukup arti pula bawa akuntan harus mengikuti perkembangan 

yang terjadi di dunia usaha dan profesinya Mulyadi (2002). 

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 

No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 januari 1997, izin menjalankan praktik 

sebagai akuntan publik diberikan oleh Menteri Keuangan jika seseorang 

memenuhi persyaratan sebagai berikut Mulyadi (2002): 

a. Berdomisili di wilayah indonesia 
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b. Lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). 

c. Menjadi anggota IAI. 

d. Telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai 

akuntan dengan reputasi baik di bidang audit. 

Berikut ini adalah gambaran jenjang karir akuntan publik Mulyadi (2002):  

a. Auditor junior, bertugas melaksanakan prosedur audit secara rinci, 

membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang 

telah dilaksanakan. 

b. Auditor senior, bertugas untuk melaksanakan audit dan bertanggung 

jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai dengan 

rencana, mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior. 

c. Manajer, merupakan pengawas audit yang bertugas membantu auditor 

senior dalam merencanakan program audit senior dalam merencanakan 

program audit dan waktu audit, mereview kertas kerja, laporan audit dan 

management letter. 

d. Partner, bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, dan 

bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai auditing. 

Bekerja di KAP dapat mengetahui berbagai macam perusahaan 

terutama perlakuan auditnya, sering berpergian keluar  kota untuk 

mengaudit klien. Pengalaman di KAP membuat seorang induvidu dicari 

oleh perusahaan karena dianggap telah mengusai akuntansi sesuai standar 

yang berlaku. Namun bekerja di KAP juga terdapat kekurangannya, seperti 

pekerjaan yang melebihi perusahaan biasa yang mengharuskan lembur 

Sumarna (2002) 

4. Nilai Intrinsik Pekerjaan 

“Intrinsik pekerjaan adalah kepuasan yang diterima oleh individu 

saat atau sesudah ia melakukan pekerjaan yang disebabkan oleh faktor-

faktor yang meliputi penghargaan, kesempatan mendapatkan promosi, 

tanggungjawab pekerjaan, tantangan intelektual dan pelatihan” Andrianti 

(2001) dalam Sulistyani (2012). Jadi faktor nilai intrinsik pekerjaan erat 

kaitannya dengan kepuasan yang diterima oleh individu yang bersangkutan 
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saat atau sesudah ia melakukan pekerjaannya. Kepuasan kerja merupakan 

perasaan menyenangkan terhadap pekerjaannya dan mencerminkan 

keberhasilan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Kepuasan kerja dapat 

tercapai apabila individu yang bersangkutan memiliki moral kerja, 

kedisiplinan dan prestasi kerja yang baik. Kepuasan dalam pekerjaan adalah 

kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan memperoleh pujian 

hasil kerja, penempatan, perlakuan, dann suasana lingkungan kerja dalam 

pekerjaan akan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa yang 

akan diterimanya walaupun balas jasa itu penting. 

5. Penghasilan  

Penghasilan/gaji yang diperoleh dari pekerjaan yang telah dikerjakan 

diyakini bagi sebgaian perusahaan merupakan daya tarik utama dalam 

memberikan kepuasan kepada karyawan. Fee yang rasional menjadi 

kebutuhan yang mendasar bagi pemenuhan kepuasan kerja pada setiap 

karyawan. Pemberian pemghasilan yang layak dan adil kepada karyawan 

akan memberikan suasana kerja yang menyenangkan dan dapat 

menimbulkan motivasi kerja yang baik bagi karyawan Chairunnisa (2014). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penghargaan 

antara lain sebagai berikut Hasibuan (2007) dalam Sulistyani (2012) : 

a. Penawaran dan permintaan tenaga kerja 

Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan 

maka penghargaan sedikit. Sebaliknya jika pencari kerja lebih sedikit 

daripada lowongan pekerjaan, maka penghargaan substansi semakin 

banyak. 

b. Kemampuan dan kesediaan organisasi 

Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar 

semakin baik, maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat. 

Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan organisasi untuk 

membayar kurang maka tingkat penghargaan substansi kecil. 

c. Organisasi karyawan 
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Apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh maka tingkat 

penghargaan semakin besar. Sebaliknya jika organisasi karyawan tidak 

kuat dan kurang berpengaruh maka tingkat penghargaan relatif kecil. 

d. Produktifitas kerja karyawan 

Jika produktifitas kerja karyawan baik dan banyak maka 

penghargaan akan semakin besar. Sebaliknya kalau produktifitas 

kerjanya buruk serta sedikit maka penghargaannya kecil. 

e. Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppres 

Pemerintah dengan UU dan Keppres menetapkan besarnya 

penghargaan minimum. Peraturan pemerintah ini sangatn penting supaya 

organisasi tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya penghargaan 

bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari 

tindakan sewenang-wenang. 

f. Biaya hidup 

Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat 

penghargaan semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di 

daerah itu rendah maka tingkat penghargaan relatif kecil. 

g. Posisi jabatan karyawan 

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima 

gaji/penghasilan lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki 

jabatan lebih rendah akan memperoleh gaji/penghasilan yang kecil. 

h. Pendidikan dan pengalaman kerja 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama 

maka penghargaan akan semakin besar, karena lecakapan serta 

keterampilanya lebih baik. 

i. Kondisi perekonomian nasional 

Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju maka 

tingkat penghargaan akan semakin meningkat, karena akan mendekati 

kondisi full employment. 

j. Jenis dan sifat pekerjaan 
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Apabila jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai 

resiko yang besar maka tingkat penghargaan akan meningkat karena 

membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk mengerjakannya. 

6. Pertimbangan Pasar Kerja 

Pertimbangan pasar kerja berhubungan erat dengan pekerjaan yang 

dapat id akses di masa yang akan datang. Pekerjaan yang memiliki pasar 

kerja yang lebih luas akan lebih diminati daripada pekerjaan yang pasar 

kerjanya kecil. Hal ini karena 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 publik maupun non akuntan publik Suyono 

(2014). 

Pertimbangan pasar kerja atau Job Market Consideration menurut 

Wheller (1983) meliputi tersedianya lapangan kerja, keamanan kerja, 

fleksibilitas karir, dan kesempatan promosi.  

a. Tersedianya Lapangan Pekerjaan 

Wheller menyatakan mahasiswa jurusan bisnis, psikologi dan 

pendidikan bahwa faktor jangka pendek seperti suplai kerja bidang 

akuntansi lebih baik dibandingkan dengan bisnis lain. 

b. Keamanan Kerja 

Keamanan kerja merupakan faktor dimana profesi yang dipilih 

dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Profesi yang dipilih 

diharapkan bukan merupakan pilihan profesi sementara, tetapi dapat terus 

berlanjut sampai tiba waktu pensiun. 

c. Fleksibilitas Karir 

Adanya pilihan karir yang lebih fleksibel akan membantu 

karyawan untuk tidak berada pada situasi yang stagnasi. Karir yang 

fleksibel membutuhkan pengetahuan dan pelatihan yang terus menerus 

diperbaharui. 

d. Kesempatan Promosi 
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Promosi merupakan proses pemindahan jenjang karir serta 

vertikal kearah yang lebih tinggi dan disertai dengan adanya kenaikan 

tanggungjawab dan imbalan. Seseorang bekerja tentu mengharapkan 

peningkatan posisi sesuai dengan prestasinya. Kesempatan promosi yang 

diberikan dapat mendorong peningkatan kualitas kerja, mewakili aspek 

penting dari sistem seleksi dan mengurangi turnover 

7. Lingkungan Kerja 

Stolle (1976) mengungkapkan bahwa profesi akuntan perusahaan 

menurut persepsi mahasiswa akuntan lebih bersifat rutin dan banyak 

pekerjaan yang dapat diselesaikan dibelakang meja, sedangkan pekerjaan 

sebagai akuntan publik lebih aktraktif, lebih banyak membutuhkan waktu, 

tingkat persaingan dan banyaknya tekanan untuk menghasilkan pekerjaan 

yang lebih baik. Sifat pekerjaan, tingkat persaingan dan banyaknya tekanan 

merupakan faktor lingkungan pekerjaan dan merupakan faktor yang 

dipertimbangkan dalam pemilihan karir mahasiswa.  

Lingkungan kerja dalam akuntan publik merupakan lingkungan kerja 

yang lebih banyak dituntut menghadapi tantangan karena dengan 

bervariasinya jasa yang diberikan oleh klien dapat menimbulkan berbagai 

macam tekanan kerja untuk mencapai hasil yang sempurna. Tekanan dari 

klien dengan adanya batasan waktu yang mengharuskan seorang akuntan 

publik seringkali lembur serta adanya tingkat kompetisi yang tinggi antar 

karyawan. 

Mahasiswa akuntansi yang memiliki jiwa kompetisi yang tinggi 

biasanya cenderung memilih lingkungan pekerjaan yang bisa memberikan 

tantangan sehingga mahasiswa akan mendapat kepuasan tersendiri ketika 

dapat menyelesaikan tantangan yang diberikan dengan baik Yanti (2014). 

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait 

mengenai Nilai intrinsik pekerjaan, Penghasilan, Pertimbangan pasar kerja, 

Lingkungan kerja. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Chan (2012) Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan karir menjadi 

akuntan publik oleh mahasiswa jurusan 

akuntansi 

Bahwa Pengakuan finansial, lingkungan 

kerja, pertimbangan pasar kerja, 

pencapaian akademik tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat menjadi akuntan 

publik. 

Talamaosandi 

Dan 

Wirakusuma 

(2017) 

Pengaruh lingkungan kerja, nilai-nilai 

sosial, pertimbangan pasar kerja dan 

personalitas pada pemilihan karir 

akuntan publik 

Hasil penelitian bahwa lingkungan kerja, 

nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja 

dan persoalitas berpengaruh positif 

signifikan pada pemilihan karir sebagai 

akuntan publik. 

Yanti (2014) Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa akuntansi 

dalam pemilihan karir menjadi akuntan 

publik (studi empiris pada perguruan 

tinggi negeri dan swasta di pekanbaru) 

Menyatakan bahwa intrinsik pekerjaan, 

nilai-nilai sosial, personalitas tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan karir 

akuntan publik. Sedangkan penghargaan 

finansial, lingkungan kerja, pengakuan 

profesional, pertimbangan pasar kerja 

berpengaruh terhadap pemilihan karir 

akuntan publik. 

Sari (2013) 

 

 

 

 

 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan karir menjadi akuntan publik 

oleh mahasiswa departemen akuntansi 

fakultas ekonomi UMSU medan 

Secara simultan penghargaan finansial, 

pelatihan profesional, pengakuan 

profesioanl, nilai-nilai sosial, lingkungan 

kerja dan pertimbangan pasar kerja 

berpengaruh terhadap minat menjadi 

akuntan publik. 

Chairunnisa 

(2014) 

Analisis Faktor faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa 

akuntan untuk berkarir sebagaai 

akuntan publik (studi kasus pada 

mahasiswa ekonomi akuntansi 

universitas tanjungpura pontianak) 

Faktor nilai intrinsik pekerjaan, 

pertimbangan pasar kerja  berpengaruh 

positif dan tidak signifikan, Faktor 

penghasilan berpengaruh positif dan 

signifikan, Faktor lingkungan kerja 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap minat mahasiswa akuntan untuk 

berkarir sebagai akuntan publik. 

Sari 

(2016) 

Pengaruh Nilai intrinsil pekerjaan, 

lingkungan kerja dan pertimbangan 

pasar kerja terhadap motivasi 

pemilihan karir sebagai akuntan 

Nilai intrinsik pekerjaan, lingkungan kerja 

dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap motivasi 

pemilihan karir sebagai akuntan 

Siskayani 

Dan 

Saitri 

(2017) 

Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa akuntansi 

dalam pemilihan karir menjadi akuntan 

publik 

Niai intrinsik pekerjaan, nilai-nilai sosial, 

pertimbangan pasar kerja dan gaji tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi menjadi akuntan 

publik. 

Lingkungan kerja, pelatihan profesional, 

pengakuan profesional, personalitas 

berpengaruh positif terhadap pemilihan 

karir mahasiswa akuntansi menjadi 

akuntan publik 

 

B. Kerangka Pemikiran 

Nilai intrinsik pekerjaan berhubungan dengan kepuasan yang akan 

didapat oleh seorang mahasiswa akuntansi ketika mereka memasuki dunia 
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pekerjaan. Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnly (1997) dalam Yanti 

(2014), faktor intrinsik meliputi pekerjaan yang menantang secara intelektual 

berada dalam lingkungan yang dinamis, mendukung kreativitas, memberikan 

kebebasan atau otonomi. Akuntan publik adalah akuntan independen 

yangmemerikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. 

Penghargaan finansial atau gaji adalah sebuah penghargaan yang 

berwujud finansial. Penghargaan finansial tersebut dipertimbangkan dalam 

pemilihan profesi Karena tujuan utama seseorang bekerja adalah memproleh 

penghargaan finansial. Penghasilan atau penghargaan finansial yang diperoleh 

sebagai kontraprestasi dari pekerjaan telah diyakini secara mendasar bagi 

sebagian besar perusahaan sebagai daya tarik utama untuk memberikan 

kepuasan kepada karyawannya. Kompensasi finansial yang rasional menjadi 

kebutuhan mendasar bagi kepuasan kerja. Penghargaan finansial/gaji 

dipandang sebagai alat ukur untuk menilai pertimbangan jasa yang telah 

diberikan karyawan sebagai imbalan yang telah diperolehnya. Seseorang yang 

bekerja tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi saja, akan tetapi 

alasan kuat yang mendasar sampai sekarang mengapa seseorang bekerja hanya 

untuk alasan faktor ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

fisiologi (Suyono, 2014). 

Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan kerja dan tersedianya 

lapangan kerja atau kemudahan mengakses lowongan kerja. Keamanan kerja 

merupakan faktor yang menyebabkan karir yang dipilih dapat bertahan dalam 

jangka waktu yang cukup lama dan jauh dari kasus PHK Chan (2012). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja adalah 

lingkungan kerja. Sebagai akuntan pastinya akan menghadapi ketatnya 

persaingan, banyaknya tekanan serta akan lebih banyak membutuhkan waktu. 

Pastinya faktor-faktor tersebutlah yang harus dipertimbangkan mahasiswa 

dalam pemilihan karirnya Chairunnisa (2014). 

Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian yang sudah di 

jabarkan diatas, maka variabel dependennya adalah Pemilihan karir menjadi 

akuntan publik. Sedangkan variabel independennya adalah nilai intrinsik 

pekerjaan, penghasilan/gaji, pertimbangan pasar kerja, lingkungan pekerjaan. 
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Berdasarkan hubungan variabel tersebut maka skema kerangka penelitian ini 

dapat ditunjukkan sebagai berikut : 

                                            

                                    

                                    

                                                      

                                                           

                                                    

Gambar 2.1 Model Penelitian 

C. Hipotesis 

1. Nilai Intrinsik Pekerjaan Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa 

Akuntansi Untuk Berkarir Sebagai Akuntan Publik 

Nilai intrinsik pekerjaan berhubungan dengan kepuasan yang akan 

didapat oleh seorang mahasiswa akuntansi ketika mereka memasuki dunia 

pekerjaan. Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997), faktor intrinsik 

meliputi pekerjaan yang menantang secara intelektual, berada dalam 

lingkungan yang dinamis, mendukung kreativitas, memberikan kebebasan 

atau otonomi. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan 

jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Akuntan publik bekerja bebas 

dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Yang termasuk dalam 

kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan 

publik (KAP) dan dalam prakteknya sebagai seorang akuntan publik dan 

mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari 

Departemen Keuangan. Seorang akuntan publik dapat melakukan 

pemeriksaan (audit), misalnya terhadap jasa perpajakan, jasa konsultasi 

anajemen dan jasa penyusunan sistem manajemen. 

Untuk menjadi seorang akuntan publik dibutuhkan seseorang yang 

memiliki ambisi yang kuat untuk berkembang, menyenangi tantangan, 

mengetahui, memahami dan mengerti secara penuh tentang standar auditing 

dan standar akuntansi. Dengan segala tantangan tersebut diperlukan minat 

yang kuat untuk menjadi seorang akuntan publik Chairunnisa (2014).  

 

Pemilihan karir menjadi 

akuntan publik 

(Y) 
Lingkungan Kerja (X4) 

Pertimbangan Pasar Kerja (X3) 

Penghasilan (X2) 

Nilai Intrinsik Pekerjaan (X1) 
H1 (+) 

H1 (+) 

H4 (+) 

H3 (+) 
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 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.  

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut: 

H1 : nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. 

2. Penghasilan Berpengaruh Terhadap  Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk 

Berkarir Sebagai Akuntan Publik 

Penghasilan atau gaji merupakan hasil yang diperoleh sebagai 

kontraprestasi dari pekerjaan yang telah diyakini secara mendasar bagi 

sebagian besar perrusahaan sebagai daya tarik utama untuk memberikan 

kepuasan kepada karyawannya. Pada faktor gaji, biasanya mahasiswa akan 

memperhitungkan gaji yang diperoleh pada waktu mulai bekerja, jaminan 

masa depan yang menjamin yaitu adanya dana pensiun, selain itu 

mahasiswa juga memperhatikan kenaikan kapan kenaikan gaji akan 

diperoleh Yendrawati (2007).  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa 

(2014) menyatakan bahwa faktor penghasilan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai 

akuntan publik. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

H2 : penghasilan berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. 

3. Pertimbangan Pasar Kerja Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa 

Akuntansi Untuk Berkarir Sebagai Akuntan Publik 

Pertimbangan pasar kerja berhubungan erat dengan pekerjaan yang 

dapat diakses di masa yang akan datang. Pekerjaan yang memiliki pasar 

kerja yang lebih luas akan lebih diminati daripada pekerjaan yang pasar 

kerjanya kecil. Hal ini karena peluang pengembangan dari pekerjaan dan 
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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 

beprofesi sebagai akuntan publik maupun non akuntan publik Suyono 

(2014). 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Talamaosandi 

dan Wirakusuma (2017) menyatakan bahwa pertimbangan pasar kerja 

berpengaruh positif signifikan pada pemilihan karir sebagai akuntan publik. 

Hasil penelitian Sari (2016) menyataan bahwa pertimbangan pasar kerja 

pada profesi akuntan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 

pemilihan karir sebagai akuntan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut: 

H3 : pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. 

4. Lingkungan kerja Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi 

Untuk Berkarir Sebagai Akuntan Publik 

Lingkungan kerja merupakan suasana kerja yang meliputi bsifat 

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

dan tekanan kerja merupakan faktor dari lingkungan pekerjaan. Menurut 

Stolle (1976) dalam Suyono (2014) mengungkapkan bahwa profesi akuntan 

perusahaan menurut persepsi mahasiswa akuntansi lebih bersifat rutin dan 

banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dibelakang meja, sedangkan 

pekerjaan sebagai akuntan publik lebih atraktif, lebih banyak membutuhkan 

waktu, tingkat persaingan dan banyaknya tekanan untuk menghasilkan 

pekerjaan yang lebih baik. Sifat pekerjaan, tingkat persaingan dan 

banyaknya tekanan merupakan faktor lingkungan pekerjaan dan merupakan 

yang dipertimbangkan dalam pemilihan karir mahasiswa. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Talamaosandi 

dan Wirakusuma (2017) menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

positif signifikan pada pemilihan karir sebagai akuntan publik.  Menurut 

Sari (2016) menyatakan bahwa lingkungan kerja pada profesi akuntan 
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berpengaruh positif  dan signifikan terhadap motivasi pemilihan karir 

sebagai akuntan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

H4 : lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. 
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