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Oleh : 

ANITA RESTANTI 

 

Abstraksi 

Pendidikan akuntansi harus menghasilkan akuntan yang profesional sejalan dengan 
perkembangan kebutuhan akan jasa akuntansi. Dengan mengetahui profesi yang diminati 
mahasiswa akuntansi, maka setiap mahasiswa akuntansi akan bisa terjun ke dalam dunia bisnis 
yang tepat, dan bagi akuntan pendidik hal ini dapat membantu dalam merencanakan kurikulum 
yang sesuai dan relevan. Dari hasil survey awal diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa 
akuntansi Universitas Pembanguan Nasional “Veteran” Jawa Timur memilih profesi non akuntan 
publik. Hal ini bisa disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan 
profesi. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
apakah nilai intrinsik pekerjaan, gaji dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap 
pemilihan profesi mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil 
penyebaran kuesioner. Responden penelitian adalah mahasiswa akuntansi kelas pagi angkatan 
2008 pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan jumlah responden 
sebanyak 55 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa nilai intrinsik pekerjaan dan 
gaji berpengaruh signifikan terhadap pemilihan profesi mahasiswa akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sedangkan pertimbangan pasar kerja 
berpengaruh tidak signifikan terhadap pemilihan profesi mahasiswa akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
 

Key Word : nilai intrinsik pekerjaan, gaji, pertimbangan pasar kerja, pemilihan profesi 
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By : 

Anita Restanti 

 

Abstraction 

 Accounting education have to produce the professional accountant in linecaf 
developmental need for accounting services. By knowing the proffesion that interest accounting 
students, then each accounting students will be able to enter in the right business world, and for 
the accounting educators this will help to plan an appropriate and relevan curriculum. From the 
result of he begining survey known that most of Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur accounting student choose non accountant public proffesion. It can caused by 
several factors that influence selection of a profession. Accordingly, this research is intend to 
discover and analyze what is the intrinsic value of work, salary, consideration of labor market 
influencing in selection of Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur accounting 
students proffesion. 

 Data used in this study is primary data, obtained from the result of the questionnaire 
deployment. Respondent of this research are the Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur accounting morning class students of 2008 by the number of 55 person. Anallytical 
techniques used is the logistic regression analysis. 

 Based on the results of data analysis obfain conclusion that intrinsic work value and 
salary is significant influence the profession selection of the Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur accounting students, while the consideration of labor market unsignificant 
influence the proffesion selection of the Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur accounting students. 

 

Key words :  intrinsic value, salary, consideration of labor market, proffesion selection  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini pertumbuhan ekonomi meningkat begitu pesat, oleh 

karena itu harus diimbangi dengan jumlah tenaga kerja yang berkualitas 

agar tercapai kondisi perekonomian yang kondusif. Hal 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 pakai di dunia kerja (Nilam, 2008: 1). 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. Dalam 

Benny dan Yuskar (2006: 2) pendidikan akuntansi harus menghasilkan 

akuntan yang profesional sejalan dengan perkembangan kebutuhan akan 

jasa akuntansi pada abad mendatang. Pendidikan tinggi akuntansi yang 

tidak menghasilkan seorang profesionalisme sebagai akuntan tentunya 

tidak akan laku di pasaran tenaga kerja. Agar dapat mencapai tujuan 

tersebut, maka desain pendidikan akuntansi harus relevan terhadap dunia 

kerja, dalam hal ini dunia kerja bagi sarjana akuntansi. 
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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 dianggap dapat memberikan 

kesempatan bagi individu atau pribadi untuk mengembangkan 

keterampilan serta memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan 

yang bervariasi. Hal ini dikarenakan, mereka beranggapan akan dapat 

ditugaskan di berbagai atau 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 (Hollaand, 1995 dalam Friedland, 1996 dalam 

Deasy, 2002). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Kunartinah (2003: 182) 

menunjukan bahwa mahasiswa akuntansi akan memilih satu diantara dua 

profesi, yaitu profesi sebagai akuntan publik atau non akuntan 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 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 

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 yang telah dilakukan terhadap 30 mahasiswa akuntansi 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur angkatan 2008, 

menunjukkan bahwa terdapat 13 mahasiswa memilih profesi akuntan 

publik dan 17 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 
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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), dan faktor yang terakhir adalah 

pertimbangan pasar kerja yang meliputi faktor jangka pendek seperti 

jumlah lapangan kerja yang tersedia dan faktor jangka panjang seperti 

keamanan kerja. (Kurtinah, 2003: 183) 

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, dan 

pertimbangan pasar kerja. 

Dari uraian di atas, penulis merumuskan penelitian yang berjudul 

“Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Dalam Pemilihan Profesi 

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 di 

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

dan pertimbangan pasar kerja, berpengaruh signifikan terhadap pemilihan 

profesi bagi mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional 

“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 dan pertimbangan pasar kerja, 

berpengaruh terhadap pemilihan profesi bagi mahasiswa akuntansi 

Universitas Pembangunan Nasional “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 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur 

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan kepada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur sebagai pertimbangan bagi mahasiswa dalam 

pemilihan profesi terutama mahasiswa akuntansi. 

3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan 

Universitas Pembangunan Nasional “Veterran” Jawa Timur dan juga dapat 

berguna untuk sumber informasi, bahan referensi atau tambahan informasi 

yang diperlukan dan pemilihan profesi akuntansi. 
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