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ABSTRAK 
 

Pada saat ini akuntan menjadi sorotan tajam bagi para pelaku bisnis dan 
masyarakat karena dianggap sebagai salah satu pihak yang mampu memberikan kontribusi 
besar dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. Mahasiswa akuntansi sebagai 
calon sarjana akuntansi, dapat mempertimbangkan profesi apa yang akan mereka jalani 
nantinya, berprofesi sebagai akuntan publik atau non akuntan publik. Berdasarkan 
pengamatan di lapangan terhadap 30 mahasiswa angkatan 2007, 11 mahasiswa memilih 
profesi akuntan publik dan 19 mahasiswa lainnya memilih profesi non akuntan publik. 
Pertimbangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor  yaitu diantaranya faktor-faktor 
seperti  nilai intrinsik pekerjaan, gaji, pertimbangan pasar kerja, dan persepsi mahasiswa 
tentang seorang akuntan publik, berpengaruh terhadap pemilihan profesi bagi mahasiswa 
akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari 
penyebaran kuesioner. Adapun respondennya adalah mahasiswa akuntansi UPN “Veteran 
Jawa Timur angkatan 2007 yang masih aktif hingga tahun 2010/2011 dan telah mengambil 
mata kuliah audit I dan audit II serta Kasus pemeriksaan akuntansi yang berjumlah 61 
mahasiswa, dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling. Analisis statistik 
yang digunakan adalah regresi logistik. 

Berdasarkan  hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa nilai intrinsik pekerjaan, 
gaji, pertimbangan pasar kerja dan persepsi mahasiswa akuntansi tentang seorang akuntan 
publik berpengaruh tidak signifikan terhadap pemilihan profesi mahasiswa akuntansi UPN 
“Veteran” Jawa Timur. 
 
Key word :  nilai intrinsik pekerjaan, gaji, pertimbangan pasar kerja, persepsi mahasiswa 

akuntansi tentang seorang akuntan publik, pemilihan profesi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat pada saat ini 

harus diimbangi dengan jumlah tenaga kerja yang berkualitas sehingga akan 

tercapai kondisi perekonomian yang kondusif. Perkembangan ini juga diikuti 

oleh semakin meluasnya profesi akuntan yang terjadi di negeri ini, karena 

profesi akuntan dituntut untuk dapat menjawab tantangan yang ditimbulkan 

oleh perubahan lingkungan, sehingga perkembangan dalam dunia bisnis 

harus selalu direspon oleh sistem pendidikan akuntansi yang berkualitas dan 

siap dipakai dalam dunia kerja (Nilam, 2008: 1). Pendidikan akuntansi harus 

menghasilkan akuntan yang profesional sejalan dengan perkembangan 

kebutuhan akan jasa akuntansi pada abad mendatang. Agar dapat mencapai 

tujuan tersebut, maka desain pendidikan akuntansi harus relevan terhadap 

dunia kerja, dalam hal ini dunia kerja bagi sarjana akuntansi. (Benny dan 

Yuskar, 2006: 2) 

Pada saat ini profesi akuntan menjadi sorotan tajam bagi para 

pelaku bisnis dan masyarakat karena dianggap salah satu pihak yang mampu 

memberikan kontribusi besar dalam memecahkan masalah yang mereka 

hadapi. (Benny dan Yuskar, 2006 : 2) 
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Survei yang dilakukan di Canada dan Amerika Serikat, menemukan 

adanya penurunan jumlah lulusan mahasiswa berprestasi yang berminat 

untuk menjadi akuntan publik. Laporan tahunan yang diterbitkan oleh 

American Institut Of Certified Publik Accountants menunjukkan jumlah 

lulusan mahasiswa akuntansi yang menjadi akuntan publik mengalami 

penurunan lebih dari sepertiga antara tahun 1977 dan 1987 (Mc Neill & 

Sanders, 1987, Mc Innes & Sanders, 1988) dalam Andriati  (2004: 1). Hal ini 

mungkin terjadi karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap 

profesi akuntan itu sendiri, apalagi setelah terjadinya kasus Enron 

Corporation di Amerika yang telah menjadi sorotan bagi profesi akuntan 

publik. 

Pendidikan tinggi akuntansi tersebut mempunyai tugas penting 

untuk dapat dan harus menghasilkan calon-calon tenaga akuntan yang 

profesional di beberapa bidang, seperti di akuntan publik, akuntan 

manajemen, akuntan pajak dan lainnya. Di antara bidang-bidang tersebut, 

bidang akuntan publik dianggap atau dipandang sebagai suatu bidang yang 

dapat menjanjikan prospek kerja yang cerah sebagai pilihan profesi  

seseorang yang akan atau sedang menempuh studi atau pembelajaran pada 

jurusan akuntansi. Profesi ini juga di anggap dapat memberikan kesempatan 

bagi individu atau pribadi untuk mengembangkan ketrampilan serta 

memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang bervariasi. Hal ini 

dikarenakan, mereka beranggapan akan dapat ditugaskan di berbagai atau 
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posisi pada berbagai jenis perusahaan yang memiliki karakteristik yang 

berbeda. 

 Menurut Rasmini (2007: 2) karier 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 dalam Deasy: 2000), sebaliknya, Greenberg dan 

Baron (2000: 215) menyatakan bahwa karier tersebut meliputi urutan 

pengalaman pekerjaan seseorang selama jangka waktu tertentu. Pilihan 

karier mahasiswa dipengaruhi oleh stereotype yang mereka bentuk tentang 

berbagai macam karier (Holland, 1995 dalam Friedland, 1996 dalam Deasy, 

2002). Jadi, persepsi dan stereotype karier merupakan hal penting untuk 

menentukan pilihan karier karena persepsi mahasiswa umumnya dipengaruhi 

oleh pengetahuan pribadi mengenai lingkungan kerja, informasi dari lulusan 

terdahulu, keluarga, dosen, dan text book yang dibaca ataupun digunakan 

(Stole, 1976 dalam Felton et al., 1994).  

Penelitian yang dilakukan oleh Kurtinah (2003: 182) menunjukan 

bahwa mahasiswa akuntansi akan memilih satu diantara dua profesi, yaitu 

profesi sebagai akuntan publik atau akuntan non publik. Dengan mengetahui 

profesi yang diminati mahasiswa akuntansi, maka setiap mahasiswa 

akuntansi akan bisa terjun kedalam dunia bisnis yang tepat dengan profesi 

yang dijalaninya, dan bagi akuntan pendidik hal ini dapat membantu dalam 
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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 menghadapai tantangan yang berat, maka kesiapan akuntan 

publik dan profesionalitasnya mutlak diperlukan. 

Mahasiswa akuntansi sebagai calon sarjana akuntansi, dapat 

mempertimbangkan profesi apa yang akan mereka jalani nantinya, berprofesi 

sebagai akuntan publik atau non akuntan publik. Dari hasil survei sementara 

pada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “ Veteran” Jawa 

Timur ditemukan bahwa dari 30 mahasiswa angkatan 2007, 11 mahasiswa 

memilih profesi akuntan publik dan 19 mahasiswa lainnya memilih profesi 

non akuntan publik. Pertimbangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor yang pertama adalah nilai intrinsik pekerjaan, yang dimaksud 

dengan nilai intrinsik adalah sifat yang diukur di dalam dan dari diri mereka 

sendiri yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan, misalnya perasaan 

berprestasi dan berhasil (Gibson, dkk, 1987: 170). Faktor yang kedua yaitu 

gaji, gaji adalah sejumlah upah yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa 

dipandang sebagai hal yang pantas dibandingkan dengan orang lain dalam 

organisasi (Luthans, 2005: 243), faktor yang ketiga adalah pertimbangan 

pasar kerja yang meliputi faktor jangka pendek seperti jumlah lapangan kerja 

yang tersedia dan faktor jangka panjang seperti keamanan kerja. (Kurtinah, 
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2003: 183) dalam Nilam (2008 ; 4), dan faktor yang terakhir adalah persepsi 

mahasiswa akuntansi tentang seorang akuntan publik, persepsi disini adalah 

pengetahuan tentang profesi akuntan publik. Wheeler (1983) dalam Andriati 

(2004) menyimpulkan bahwa persepsi individu terhadap kelebihan dan 

kelemahan suatu profesi merupakan faktor yang sangat menentukan pilihan 

profesi. 

Berdasarkan faktor di atas maka penelitian ini akan menguji 

pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan profesi sebagai 

akuntan publik dan non akuntan publik. Dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya terdiri dari nilai intrinsik pekerjaan, gaji, pertimbangan 

pasar kerja dan persepsi mahasiswa akuntansi tentang seorang akuntan 

publik. 

Dari uraian di atas, penulis merumuskan penelitian yang berjudul 

“Analisis faktor-faktor  yang berpengaruh dalam pemilihan profesi 

mahasiswa akuntansi sebagai Akuntan Publik dan Non Akuntan 

Publik.  (Studi Pada mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jawa Timur).”  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas 

maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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“Apakah faktor-faktor seperti faktor nilai intrinsik pekerjaan, gaji, 

pertimbangan pasar kerja, dan persepsi mahasiswa tentang seorang akuntan 

publik berpengaruh signifikan terhadap pemilihan profesi bagi mahasiswa 

akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur ?”  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

“Untuk mengetahui dan menganalisis apakah faktor-faktor seperti  

nilai intrinsik pekerjaan, gaji, pertimbangan pasar kerja, dan persepsi 

mahasiswa tentang seorang akuntan publik, berpengaruh terhadap pemilihan 

profesi bagi mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur ?” 

1.4. Manfaat Penelitian 

Tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka hasil penelitian 

diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi : 

1. Bagi peneliti  

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai bahan 

untuk memperluas wawasan  dan pengetahuan tentang teori-teori dan 

konsep-konsep yang diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan 

penerapan secara nyata. 
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2.       Bagi Mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur 

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan kepada mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur sebagai 

pertimbangan bagi mahasiswa dalam pemilihan profesi  terutama mahasiswa 

akuntansi. 

3.       Bagi UPN “Veteran” Jawa Timur 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan UPN 

“Veteran“ Jawa Timur dan juga dapat berguna untuk sumber informasi, 

bahan refrensi atau tambahan informasi yang diperlukan dan pemilihan 

profesi akuntansi. 
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