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“Pengaruh Penghargaan Finanasial, Nilai – Nilai Sosial dan Pertimbangan 
Pasar Kerja Terhadap Pemilihan Profesi Akuntan Pemerintah” 

Rizky Adhi Nugraha 

 

ABSTRAK 

 Pada era globalisasi ini profesi akuntan memiliki peran penting bagi para  
entitas bisnis, pemerintah, dan masyarakat karena dianggap sebagai salah satu 
pihak yang mampu memberikan kontribusi besar dalam memecahkan masalah 
yang mereka hadapi oleh karena itu profesi akuntan dituntut untuk dapat 
menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan, sehingga 
perkembangan dalam dunia bisnis harus selalu di respon oleh sistem pendidikan 
akuntansi yang berkualitas dan siap pakai di dunia kerja. Beberapa profesi yang 
bisa dijalankan oleh sarjana akuntansi diantaranya akuntan pemerintah. 
Sehubungan dengan berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia maka di 
universitas yang memiliki program studi akuntansi mulai memberi mata kuliah 
akuntansi sektor publik untuk memperdalam pemahaman tentang akuntansi 
pemerintahan. Penelitian ini Untuk membuktikan dan menguji pengaruh 
Penghargaan Finansial (X1), Nilai-nilai Sosial (X2), Pertimbangan Pasar Kerja 
(X3) terhadap pemilihan profesi sebagai akuntan pemerintah (Y). 

 Variabel yang digunakan Penghargaan Finansial (X1), Nilai-nilai Sosial 
(X2), Pertimbangan Pasar Kerja (X3), dan Akuntan Pemerintah (Y). Skala dalam 
penelitian ini yaitu skala likert. Target populasi dalam penelitian ini  adalah 
mahasiswa akuntansi sektor publik angkatan 2010 yang berjumlah 42 mahasiswa. 
Pengambilan sampel menggunakan cara non probability sampling dengan 
menggunakan teknik Accidental Sampling. Teknik analisis menggunakan teknik 
analisis linier berganda. 

 Hasil dari penelitian ini adalah model regresi yang dihasilkan cocok untuk 
menguji pengaruh Penghargaan Finansial, Nilai-Nilai Sosial, dan Pertimbangan 
Pasar Kerja terhadap Pemilihan Profesi sebagai Akuntan Pemerintah. Variabel 
Penghargaan Finansial dan Nilai-Nilai Sosial tidak berpengaruh terhadap 
Pemilihan Profesi sebagai Akuntan Pemerintah. Variabel Pertimbangan Pasar 
Kerja berpengaruh terhadap Pemilihan Profesi sebagai Akuntan Pemerintah. 

 

Kata kunci : Penghargaan Finansial, Nilai-Nilai Sosial, Pertimbangan Pasar 
Kerja, dan Akuntan Pemerintah 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Akuntansi merupakan salah satu jurusan di fakultas ekonomi yang 

diminati oleh mahasiswa saat ini. (Benny dan Yuskar 2006), yang 

menyebutkan bahwa rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi, didorong 

oleh keinginan mereka untuk menjadi profesional di bidang akuntansi. Selain 

itu mereka juga termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan di masa mendatang 

akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan khususnya di 

indonesia. 

       Di Indonesia terdapat beberapa bidang akuntansi diantaranya akuntansi 

sektor pemerintahan atau sektor publik, Akuntansi sektor publik adalah 

akuntansi yang berada dalam lingkup pemerintahan karena sifatnya yang non 

profit oriented beda dengan akuntansi sektor swasta maka isi laporan 

keuangan serta peraturan yang mengikat juga berbeda. 

       Menurut pasal 32 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 menyatakan 

bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD 

disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan 

selanjutnya pada pasal 57 Undang-undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan 

menyatakan dalam rangka transparansi  dan akuntabilitas penyelenggaraan 

akuntansi pemerintahan dibentuk komite standar akuntansi pemerintahan. 
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Komite standar akuntansi pemerintahan bertugas menyusun standar akuntansi 

pemerintahan yang berlaku baik untuk pemerintahan pusat maupun 

pemerintah daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku. 

Standar akuntansi pemerintahan diterapkan dalam Peraturan Pemerintah , agar 

komite tersebut terjamin independensinya. 

 Berdasarkan ketentuan diatas, Presiden menetapkan keputusan 

presiden RI nomor 84 tahun 2004 tentang komite standar akuntansi 

pemerintahan (KSAP) dan terakhir diubah dengan keputusan Presiden RI 

nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 84 

tahun 2004 tentang komite standar akuntansi pemerintahan. 

 Pada era globalisasi ini profesi akuntan memiliki peran penting bagi 

para  entitas bisnis , pemerintah , dan masyarakat karena dianggap sebagai 

salah satu pihak yang mampu memberikan kontribusi besar dalam 

memecahkan masalah yang mereka hadapi oleh karena itu profesi akuntan 

dituntut untuk dapat menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan 

lingkungan, sehingga perkembangan dalam dunia bisnis harus selalu di respon 

oleh sistem pendidikan akuntansi yang berkualitas dan siap pakai di dunia 

kerja, dalam Benny dan Yuskar (2006:2) pendidikan akuntansi harus 

menghasilkan akuntan yang professional sejalan dengan perkembangan 

kebutuhan akan jasa akuntansi pada abad mendatang. 

 Pendidikan tinggi  akuntansi tersebut mempunyai tugas penting untuk 

dapat dan harus mennghasilkan calon-calon tenaga akuntan yang professional 
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di beberapa bidang. Menurut International Federation of Accountants dalam 

Regar (2003:3) yang dimaksud profesi akuntan adalah semua bidang 

pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk 

bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan internal yang bekerja pada 

perusahaan industri, keuangan dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, 

dan akuntan sebagai pendidik. 

 Beberapa profesi yang bisa dijalankan oleh sarjana akuntansi 

diantaranya akuntan pemerintah . Akuntan pemerintah adalah akuntan 

professional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya 

melakukan pemeriksaaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang 

disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau 

pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah, meskipun 

terdapat banyak akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, namun 

umumnya yang disebut akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa 

Keuangan dan Instansi Pajak . 

 Sehubungan dengan berkembangnya akuntansi sektor publik di 

Indonesia maka di universitas yang memiliki program studi akuntansi mulai 

memberi mata kuliah akuntansi sektor publik untuk memperdalam 

pemahaman tentang akuntansi pemerintahan. Faktor inilah yang membuat 

banyak mahasiswa mulai tertarik memperdalam akuntansi pemerintah serta 

mempengaruhi pemilihan profesi sebagai akuntan pemerintah di masa 
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depannya karena profesi sebagai akuntan pemerintah dipandang sebagai 

profesi yang menjanjikan. Terlebih lagi pada saat ini banyak sekali terjadi 

kasus korupsi di lingkungan pemerintahan kita yang notabene adalah lahan 

bagi akuntan pemerintah untuk memeriksa kasus tersebut , karena secara tidak 

langsung mereka dituntut untuk mengungkap kebenaran di dalam setiap kasus 

tersebut serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan uang 

negara, oleh sebab itu instansi pemerintah saat ini sangat membutuhkan 

sumber daya manusia di bidang akuntansi sektor publik guna menjaga serta 

mengawasi peredaran uang negara agar tidak disalah gunakan. 

Tabel 1.1 : Jumlah Mahasiswa Akuntansi Konsentrasi Sektor Publik 

No Tahun Jumlah 

1 2009 52 

2 2010 42 

          Sumber : Biro Admik Tahun 2013 

 

 Mahasiswa akuntansi sebagai calon sarjana akuntansi, dapat 

mempertimbangkan profesi apa yang akan mereka jalani nantinya, berprofesi 

sebagai akuntan publik atau akuntan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari 

konsentrasi yang mereka tempuh mulai semester 6, dari hasil survey 

Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 

Timur tahun angkatan 2010 terdapat 42 mahasiswa yang mengambil 
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konsentrasi sektor publik ini secara tidak langsung dapat dipastikan bahwa 

mahasiswa tersebut tertarik untuk menjadi akuntan pemerintahan . 

 Jumlah tersebut tidak jauh berbeda pada mahasiswa akuntansi tahun 

angkatan 2009 berjumlah 52 yang mengambil konsentrasi akuntansi sektor 

publik. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa akuntansi masih memiliki 

minat yang tinggi untuk mengambil konsentrasi akuntansi sektor publik dan 

banyak mahasiswa yang beranggapan bahwasanya pada saat ini banyak 

instansi pemerintah ataupun lembaga-lembaga yang membutuhkan akuntan di 

bidang pemrintahan. 

 Pertimbangan tersebut  dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang 

pertama adalah penghargaan finansial , penghargaan finansial 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) terlebih lagi mulai tahun ini sudah diberlakukan kebijakan remunerasi 

bagi pegawai serta pejabat pemerintah, remunerasi menurut kamus Bahasa 

Indonesia adalah pemberian hadiah (penghargaan atas jasa dsb). Tujuan 

remunerasi adalah mendorong peningkatan profesionalisme dan kinerja 

pegawai serta dorongan untuk tidak melakukan korupsi. 

 Faktor yang  kedua adalah nilai-nilai sosial , nilai-nilai sosial berkaitan 

dengan kemampuan seseorang di masyarakat atau nilai seseorang yang dilihat 

dari sudut pandang orang-orang di lingkungannya 
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 Faktor yang terakhir adalah pertimbangan pasar kerja , Pertimbangan 

pasar kerja meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan kerja atau 

kemudahan mengakses lowongan kerja (Rahayu et al, 2003). Keamanan kerja 

merupakan faktor di mana karir yang dipilih dapat bertahan dalam jangka 

waktu yang cukup lama. Karir yang diharapkan bukan pilihan karir sementara, 

akan tetapi harus dapat terus berlanjut sampai seseorang nantinya akan 

pensiun. Pertimbangan pasar kerja diuji dengan dua pernyataan mengenai 

keamanan kerja dan kemudahan mengakses lapangan pekerjaan. 

Sesuai dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Penghargaan Finanasial, Nilai – Nilai 

Sosial dan Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Peran Profesi Akuntan 

Pemerintah”. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah : 

1. Apakah Penghargaan Finansial berpengaruh terhadap pemilihan profesi 

sebagai akuntan pemerintah ? 

2. Apakah Nilai-nilai Sosial berpengaruh terhadap pemilihan profesi sebagai 

akuntan pemerintah ? 

3. Apakah Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh terhadap pemilihan profesi 

sebagai akuntan pemerintah ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Untuk membuktikan dan menguji pengaruh Penghargaan Finanasial 

(X1), Nilai-nilai Sosial (X2), Pertimbangan Pasar Kerja (X3) terhadap 

pemilihan profesi sebagai akuntan pemerintah (Y) 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dalam penelitian yang sama di masa yang mendatang, sehingga hasil 

penelitian tersebut akan menjadi lebih sempurna.  

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

pengetahuan yaitu dengan terjun langsung pada universitas yang 

bersangkutan, sehingga dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh serta 

mengetahui sampai seberapa jauh hubungan teori yang diterima dengan 

aplikasi di luar. 

3. Bagi Akademik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam 

upaya untuk meningkatkan kualitas pengajaran dalam rangka menambah 

mutu lulusan sebagai pekerja intelektual yang siap pakai sesuai dengan 

kebutuhan pasar dan membantu membuat kurikulum dalam sistem 

pendidikan akuntansi yang relevan dalam dunia kerja saat ini. 
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