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FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMILIHAN 

KARIR MAHASISWA AKUNTANSI SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK 

 

Oleh : 

Eka Indra Oktavianti 

 

ABSTRAK 

Sehubungan dengan berkembangnya akuntansi keuangan di Indonesia 

maka di universitas yang memiliki program studi akuntansi mulai memberi mata 

kuliah akuntansi keuangan untuk memperdalam pemahaman tentang akuntansi 

publik. Terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan publik oleh karena itu, rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah apakah faktor nilai intrinsik pekerjaan, faktor 

gaji, faktor pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap Pemilihan Karir 

Sebagai Akuntan Publik atau bukan Akuntan Publik.  Tujuan diadakan dalam 

penelitian ini adalah untuk membuktikan dan menguji pengaruh Faktor Nilai 

Intrinsik Pekerjaan (X1), Faktor Gaji (X2), Faktor Pertimbangan Pasar Kerja 

(X3), terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik atau bukan akuntan publik 

(Y). 

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik. Data 

yang dipergunakan adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa akuntansi keuangan yang mengikuti mata kuliah pemeriksaan 

akuntansi angkatan 2010 yang berjumlah 122 mahasiswa. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling.  
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah model regresi yang dihasilkan 

cocok untuk menguji Faktor Nilai Intrinsik Pekerjaan, Faktor Gaji, Faktor 

Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik, 

variabel Faktor Nilai Intrinsik Pekerjaan, Faktor Gaji, Faktor Pertimbangan 

Pasar Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pemilihan Karir sebagai Akuntan 

Publik. 

 

Keywords : Faktor Nilai Intrinsik Pekerjaan, Faktor Gaji, Faktor 

Pertimbangan Pasar Kerja dan Akuntan Publik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

    Di era globalisasi kita dituntut untuk dapat bersaing dengan Negara-negara lain 

dalam segala bidang termasuk pekerjaan. Dan kita ketahui untuk mendapatkan suatu 

pekerjaan bukanlah hal yang mudah, apalagi dalam era perdagangan bebas. Kita harus 

mempersiapkan diri agar dapat bersaing dengan ribuan pencari kerja baik di dalam 

negeri maupun di luar negeri. 

    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 dibutuhkan oleh banyak organisasi dan 

perusahaan khususnya di Indonesia. 

    Di Indonesia terdapat beberapa bidang akuntansi diantaranya akuntansi keuangan, 

akuntansi keuangan adalah akuntansi terutama menghasilkan informasi dalam bentuk 

laporan keuangan yang ditujukan pada pihak-pihak luar, seperti pajak, pemegang 

saham, dan lain-lain. 

    Perkembangan  lingkungan bisnis yang sangat ketat menjadi suatu tantangan yang 

harus dihadapi oleh seetiap pelaku bisnis, dan persaingan tidak lepas dari ketatnya 

perkembangan lingkungan bisnis, sehingga banyak pelaku bisnis yang bekerja keras 

untuk mampu bersaing dan mengatasi munculnya permasalahan yang akan dihadapi 

akibat persaingan tersebut (Kuta, 2007:1). 

    Perkembangan ini juga diikuti oleh semakin meluasnya profesi akuntan yang 

terjadi di negeri ini, karena profesi akuntan dituntut untuk menjawab tantangan yang 
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ditimbulkan oleh perubahan lingkungan, sehingga perkembangan dalam dunia bisnis 

harus selalu direspon oleh system pendidikan akuntansi yang berkualitas dan siap pakai 

dalam dunia kerja (Nilam, 2008 : 1). 

    Pada saat ini profesi sebagai akuntan menjadi sorotan tajam bagi pelaku bisnis 

dan masyarakat karena dianggap sebagai salah satu pihak yang mampu memberikan 

kontribusi besar dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi. (Benny dan Yuskar, 

2006 : 2). 

    Faktor-faktor yang membedakan pemilihan karir mahasiswa dan jenis karir apa 

yang akan mereka jalani merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Karena dengan 

diketahuinya pilihan karir dan motivasi-motivasi yang membedakan pilihan karir 

mahasiswa akuntansi, maka dapat diketahui mengapa seseorang memilih karir tersebut. 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi 

minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik. Faktor - faktor 

yang mempengaruhi terdiri dari nilai intrinsik pekerjaan, gaji, dan pertimbangan pasar 

kerja.(Job Market Consideration). 

    Secara global pengajaran akuntansi di perguruan tinggi cenderung mengarahkan 

mahasiswa untuk berprofesi sebagai akuntan publik (Rasmini, 2007:352). Akuntansi 

juga merupakan salah satu jurusan di fakultas ekonomi yang banyak diminati oleh 

mahasiswa saat ini (Benny dan Yuskar, 2006:2), tetapi dengan dikeluarkannya Surat 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 179/ U/ 2001 tentang penyelenggaraan 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) mengakibatkan perlu adanya kelanjutan dari 

pendidikan sarjana program studi akuntansi, dan berpengaruh terhadap masa studi 

mahasiswa ketika ingin terjun sebagai akuntan publik (Bawono, 2005 : 2). Dan 

ditambah lagi dengan sulitnya Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP), sehingga 

mengakibatkan rendahnya minat mahasiswa yang ingin berprofesi sebagai akuntan 
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publik, (IAPI, 2009 : 1). Namun di sisi lain terdapat anggapan bahwa akuntan di masa 

mendatang akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan, khususnya 

Indonesia. (Benny dan Yuskar, 2006 : 2). 

    Secara umun, mahasiswa akuntansi yang telah menyelesaikan jenjang S-1 nya 

dapat memilih pilihan alternatif pada karirnya. Pertama mereka (lulusan sarjana S-1) 

dapat langsung bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan atau instansi 

pemerintah. Kedua, mereka dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya 

yaitu S-2 atau pilihan alternatif ketiga yaitu menjadi seorang akuntan publik. Bagi 

mereka yang memilih menjadi seorang akuntan publik, harus terlebih dahulu 

melanjutkan ke Pendidikan Profesi Akuntan dan meraih gelar akuntan, selanjutnya 

mereka dapat memilih karir sebagai akuntan, baik sebagai akuntan publik, akuntan 

manajemen, akuntan pemerintah, maupun akuntan pendidik. Berdasarkan dari jenis 

karir yang dipilih oleh sarjana akuntansi menunjukkan semua sarjana akuntansi bebas 

memilih jenis karir yang diinginkan dan yang akan dijalaninya. 

    Pada saat ini profesi akuntan memiliki peran penting bagi 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 bisinis harus selalu 

direspon oleh sistem pendidikan akuntansi yang berkualitas dan siap pakai di dunia 

kerja. 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 tersebut mempunyai tugas penting untuk dapat dan 

harus menghasilkan calon-calon tenaga akuntan yang profesional di beberapa bidang. 
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Menurut International Federationof Accountants dalam Regar (2003 : 3) yang 

dimaksud profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan 

keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang akuntan publik, akuntan internal yang 

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

pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. 

    Dalam dunia kerja ada beberapa profesi yang bisa dijalankan oleh sarjana 

akuntansi diantaranya akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang telah 

memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di 

indonesia. Ketentuan mengenai akuntan publik di Indonesia di atur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor   17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. 

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI),asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah. 

    Akuntan publik merupakan profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia dan juga 

dipandang menjanjikan prospek dunia kerja yang cerah akan profesi ini memberikan 

tantangan intelektual dan pengalaman belajar yang tidak ternilai (Wheeler 1983 dalam 

Lara 2011). Profesi ini juga memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang 

menantang dan bervariasi karena dapat ditugaskan diberbagai tempat dan berbagai 

perusahaan yang memiliki ciri dan kondisi yang berbeda. Profesi akuntan publik 

termasuk dalam profesi-profesi ternahal. Menurut Bachtiar (2002) dalam Lara (2011), 

profesi akuntan publik bisa termasuk profesi termahal karena sumber pendapatan 

terbesar dari akuntan publik telah bergeser dari jasa audit ke jasa konsultasi 

manajemen. Profesi akuntan publik juga termasuk profesi prestisius di Indonesia. 

Selain harus mempunyai gelar sarjana akuntansi, calon akuntan diharuskan mengikuti 

ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan terdaftar di 
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Departemen Keuangan untuk bisa berpraktek sebagai akuntan (Dilmy, 2002 dalam 

Lara, 2011).   

    Mahasiswa akuntansi sebagai calon sarjana akuntansi, dapat mempertimbangkan 

profesi apa yang akan mereka jalani nantinya, berprofesi sebagai akuntan publik atau 

akuntan pemerintah. hal ini dapat dilihat dari konsentrasi yang mereka tempuh mulai 

semester 6, dari hasil survey Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembanguna Nasional 

“Veteran” Jawa Timur tahun angkatan 2010 terdapat 122 mahasiswa yang mengambil 

konsentrasi keuangan. Jumlah tersebut menurun  karena di tahun sebelumnya yaitu di 

tahun angkatan 2009 Mahasiswa Akuntansi yang memilih mengambil konsentrasi 

keuangan 144 orang, pengurangan ini disebabkan banyak mahasiswa yang beranggapan 

bahwasannya untuk menjadi seorang akuntan itu tidak mudah.  

    Berdsasarkan penelitian diatas maka penelitian ini akan menguji faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan 

publik. Dan faktor tersebut adalah faktor nilai intrinsik pekerjaan, faktor gaji, dan faktor 

pertimbangan pasar kerja. 

    Sesuai dengan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEMILIHAN 

KARIR MAHASISWA AKUNTANSI SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK” 

 

 

1.2 Perumusan Masalah 

    Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah : 
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  Apakah faktor nilai intrinsik pekerjaan, faktor gaji, faktor pertimbangan pasar kerja 

berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik atau bukan akuntan 

publik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

    Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris bahwa faktor nilai intrinsik 

pekerjaan, faktor gaji, faktor pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan publik atau bukan akuntan publik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai refrensi dalam penelitian 

yang sama di masa yang mendatang, sehingga hasil penelitian tersebut dapat 

menjadi lebih sempurna. 

2. Bagi Penulis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan 

dengan yaitu terjun langsung pada universitas yang bersangkutan, sehingga dapat 

mengaplikasikan teori yang diperoleh serta mengetahui sampai seberapa jauh 

hubungan  teori yang di terima dengan aplikasi di luar. 

3. Bagi Akademik 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

dijadikan sebagai masukan dalam penerimaan mahasiswa baru dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam hal peningkatan minat dan motivasi 

mahasiswa jurusan akuntansi. 
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