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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi 

(kepada pengembangannya) dalam pengetahuan budaya dan ilmu 

pengetahuan, yang meliputi pekerjaan mental dan bukan pekerjaan 

manual, seperti: manajer, keinsinyuran, mengarang, kedokteran dan lain 

sebagainya (Zulaikhah, 2012). 

Konsep pemilihan profesi ini berkaitan dengan teori motivasi yaitu 

Teori Pengharapan (Expectancy Theory). Teori Pengharapan lebih 

cenderungan menggunakan cara tertentu tergantung pada pengharapannya, 

bahwa tindakan tersebut akan diikuti oleh suatu hal oleh setiap individu. 

Dengan adanya teori pengharapan ini dapat disimpulkan bahwa para 

pekerja akan mendapatkan dorongan atau motivasi untuk memberikan 

usaha yang maksimal pada saat mereka yakin bahwa usaha tersebut akan 

menghasilkan nilai yang baik atas kinerjanya, yang mana pada akhirnya 

mereka akan memperoleh penghargaan atas kinerja dari mereka sendiri. 

Dan penilaian kinerja yang baik akan mendorong imbalan seperti bonus, 

kenaikan penghargaan finansial atau promosi. Karena pada dasarnya 

pengharapan akan mempengaruhi sikap individu. Sikap seseorang 

terbentuk oleh tiga komponen yaitu cognitive component, affective 

component, dan behavior component. Dan masing-masing komponen 

tersebut memiliki arti tersendiri, yang pertama cognitive
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 component merupakan keyakinan atau kesadaran untuk menilai perilaku, 

kedua affective component yaitu perasaan yang menyangkut aspek 

emosional dari seseorang, dan yang ketiga behavior component yaitu 

kecenderungan berperilaku sesuai dengan sikap seseorang. 

Teori Pengharapan memiliki tiga hubungan (Robbins, 2003) yaitu: 

1. Hubungan upaya dengan kinerja, kemungkinan yang dirasakan oleh 

individu untuk mengeluarkan sejumlah upaya akan menghasilkan 

kinerja. 

2. Hubungan kinerja dengan penghargaan, tingkat sampai manakah 

individu tersebut yakin bahwa berkinerja pada tingkat tertentu akan 

menghasilkan pencapaian yang dinginkan. 

3. Hubungan penghargaan dengan tujuan pribadi, tingkat sampai 

manakah penghargaan organisasi bisa memuaskan tujuan pribadi atau 

kebutuhan dari seorang individu serta terdapat suatu daya tarik dari 

penghargaan potensial bagi individu tersebut.  
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2.1.1. Pemilihan Karir 

Stolle (1976) dalam Setiyani (2005:17) mengungkapkan 

bahwa mahasiswa beranggapan bekerja sebagai akuntan 

perusahaan lebih cenderung memberikan kepastian untuk masa 

depan karena adanya dana pensiun dan sifat pekerjaannya lebih 

rutin. Selain itu, karir sebagai akuntan perusahaan cenderung lebih 

cepat meningkat dengan gaji yang lebih tinggi. 

Karir merupakan seluruh profesi yang dimiliki oleh 

individu selama masa hidupnya (Alhadar, 2013). Karir juga dapat 

diartikan sebagai suatu rangkaian fase atau tahap yang relatif 

diprediksi, yang dimulai dengan eksplorasi dan investigasi awal 

terhadap kesempatan karir dan diakhiri dengan adanya pensiun 

(Zulaikhah, 2012). 

Dalam pengembangan suatu karir, terdapat beberapa tahap  

tertentu dalam pemilihan karir itu sendiri, yaitu: 

1. Tahap Pilihan Karir (Career Choise) 

 Tahap pilihan karir ini secara umum terjadi antara 

masa remaja sampai umur 20 tahun.Ketika manusia 

mengembangkan visi dan identitas mereka yang 

berhubungan dengan karir masa depan atau gaya hidup 

sesuai dengan jurusan dan pendidikan seseorang. Pada tahap 

ini juga dapat dikatakan sebagai tahap pilihan karir 
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sementara (Proffesional Career Choice) yaitu seseorang 

dapat memilih karir profesionalnya yang tepat dan dapat 

mencobanya untuk sementara waktu agar dapat 

mendapatkan pengalaman, kemudian baru menentukan 

apakah ia akan melanjutkan karir tersebut atau tidak. 

2. Karir Awal (Early Career) 

  Tahap karir awal ini biasanya terjadi pada umur 20-

30 tahun. Pada saat memulai suatu karir seseorang dapat 

meninjau kembali pengalamannya dan selama bekerja pada 

masa sekarang dan mencoba untuk menentukan apa yang 

diharapkan di masa mendatang. Mereka juga harus 

mempertanggung jawabkan komitmen yang dibuat dan bisa 

mengatasi konflik yang terjadi antara karir dan keluarga. 

Dan pada tahap ini kitanantinya juga bisa mencoba untuk 

mendapatkan gambaran realistis mengenai organisasi dan 

mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, preferensi, 

minat, dan pengalaman. 

3. Tahap Karir Pertengahan (Middle Career) 

  Tahap karir pertengahan ini biasanya terjadi 

padaawal umur 30-40 tahun. Setelah menyelesaikan 

permasalahan karir awal, seseorang akan melanjutkan 

ketahap dimana seseorang tersebut akan bergerak pada 

suatu periode stabilisasi yang mana mereka akan dianggap 
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produktif, menjadi semakin akan memikul tanggung jawab 

yang lebih berat dan menerapkan suatu rencana karir yang 

berjangka panjang. 

4. Tahap Karir Akhir dan Pensiun 

  Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pemilihan 

karir, yaitu ketika banyak tenaga profesional mengalami 

ketakutan dalam menghadapi persaingan dengan karyawan 

baru dan kurangnya kepercayaan akan kompetensi diri 

sendiri, maka mereka akan melihat kebelakang terhadap 

kontribusi kerja baik secara individu maupun lingkungan 

karir dan mulai melepaskan diri dari  tugasnya dan bersiap 

untuk pensiun. 

Perencanaan karir merupakan hal yang sangat penting 

dalam pencapaian kesuksesan dalam suatu karir. Akan tetapi 

kebanyakan orang tidak memiliki perencanaan karir yang cukup 

baik karena kekhawatiran akan ketidakpastian masa depan yang 

akan dijalani. Peluang dan kesempatan yang sangat sempit 

membuat orang takut untuk merencanakan apa yang akan dipilih 

untuk dijalani. 

Pada dasarnya keinginan mahasiswa akuntansi adalah 

menjadi mseseorang yang profesional dalam bidang akuntansi. 

Terdapat 4 sektor bidang akuntan yang bisa digeluti oleh lulusan 

akuntansi yakni akuntan public, akuntan perusahaan, akuntan 
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pendidik, dan akuntan pemerintah. Profesi nonakuntan publik yang 

dapat digeluti bisa dari akuntan manajemen, akuntan pendidik, dan 

akuntan pemerintah serta sebagai karyawan perusahaan jika tidak 

mengambil sertifikat profesi akuntan. Profesi akuntan saat ini 

diakui semakin signifikan mengingat profesi ini dituding oleh 

masyarakat sebagai salah satu penyebab tidak menentunya keadaan 

ekonomi di negeri ini. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2003), 

yang melakukan penelitian terhadap mahasiswa di Jakarta, 

Djogyakarta, dan Surakarta, tentang persepsi mahasiswa akuntansi 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir. 

Faktor-faktor tersebut adalah Penghargaan finansial, Pelatihan 

profesional, Pengakuan profesional, Nilai-nilai sosial dan 

pertimbangan pasar kerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan pandangan antara mahasiswa akuntansi yang memilih 

karir sebagai akuntan (publik atau non-publik). Secara keseluruhan 

mengenai penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 

profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar 

kerja, dan untuk mengetahui jenis karir apa yang diminati dan yang 

kurang diminati oleh mahasiswa akuntansi secara keseluruhan. 
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2.1.1.1. Profesi Akuntansi 

Secara umum profesi akuntansi adalah seseorang yang telah 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntan 

melalui pendidikan formal tertentu. Dan profesi akuntansi 

memiliki beberapa spesifikasi yaitu: 

1. Akuntan Publik 

Akuntan Publik atau Auditor Independen adalah akuntan 

yang mengaudit seluruh laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan. Proses audit ini dilakukan pada perusahaan terbuka 

yaitu perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat 

melalui pasar modal, perusahaan-perusahaan besar lainnya, dan 

juga pada perusahaan-perusahan kecil, serta organisasi-organisasi 

yang tidak memiliki tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. 

Dengan meningkatnya laporan keuangan dari perusahaan-

perusahaan yang harus diaudit, dan kalangan bisnis serta banyak 

pihak lainnya semakin mengenal laporan ini, maka orang awam 

sering mengartikan istilah auditor hampir sama dengan akuntan 

publik. Akuntan publik merupakan satu-satunya profesi yang 

berhak memberikan opini kewajaran atas laporan keuangan yang 

disusun oleh manajemen. Kantor akuntan publik adalah suatu 

badan usaha yang telah mendapatkan ijin untuk beroperasi dari 

Menteri Keuangan sebagai tempat untuk akuntan publik dalam 

memberikan jasanya. 
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Berikut ini adalah syarat-syarat untuk ijin menjalankan 

praktik sebagai akuntan publik yang telah diputuskan oleh 

Menteri Keuangan Republik Indonesia No.43/KMK.017/1997: 

1) Berdomisili di wilayah Indonesia. 

2) Lulus ujian sertifikasi akuntan publik yang diselanggarakan 

oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

3) Menjadi anggota IAI. 

4) Telah memiliki pengalaman kerja minimal tiga tahun (3 

Tahun) sebagai akuntan dengan reputasi baik dibidang audit. 

Menurut International Federation of Accountants yang 

dimaksud dengan profesi akuntan publik adalah seluruh bidang 

pekerjaan yang mempergunakan keahlian dibidang akuntansi, 

termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang 

bekerja pada suatu perusahaan industri, keuangan, atau dagang, 

serta akuntan yang bekerja pada pemerintahan, dan akuntan 

pendidik (Astuti, 2014). 

Terdapat beberapa jenjang dalam profesi Akuntan Publik 

(Mulyadi, 2002): 

1) Partner, yaitu bertanggung jawab atas hubungan dengan 

klien, dan bertanggung jawab secara keseluruhan atas 

auditing. 

2) Manajer, merupakan pengawas audit yang bertugas untuk 

membantu auditor senior dalam merencanakan program audit 
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dan waktu audit yakni  mereview kertas kerja, laporan audit 

dan management letter. 

3) Auditor Senior, bertugas untuk melakukan audit dan 

bertanggung jawab untuk mengupayakan biaya audit dan 

waktu audit sesuai dengan rencana, serta mengarahkan, dan 

mereview pekerjaan auditor junior. 

4) Auditor Junior, bertugas untuk melaksanakan prosedur audit 

secara rinci, dan membuat kertas kerja untuk 

mendokumentasi pekerjaan audit yang telah diselesaikan. 

2. Akuntan Perusahaan atau Audit Intern 

Akuntan Perusahaan atau Audit Intern adalah auditor yang 

bekerja pada suatu perusahaan yang berstatus sebagai pegawai 

pada perusahaan tersebut. Tugas yang dilakukan oleh akuntan 

perusahaan yaitu untuk membantu manajemen perusahaan yang 

ditempati, seperti General Accounting Office (GAO) 

melaksanakan tugas untuk Congress. Pada dasarnya mereka 

memiliki kewajiban memberikan laporan secara langsung kepada 

pimpinan tertinggi dalam perusahaan (direktur utama), ada pula 

yang melapor kepada pejabat tinggi lainnya misalnya pada 

kontroler, bahkan ada yang wajib melapor kepada komite audit 

yang dibentuk oleh dewan komisaris (Jusup, 2004). 

Pada profesi akuntan perusahaan terdapat dua kelompok 

pekerjaan akuntansi yakni akuntansi keuangan dan akuntansi 
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manajemen. Akuntansi keuangan juga berguna untuk 

menghasilkan informasi untuk pihak internal maupun eksternal, 

seperti karyawan, manager, kreditur, investor, dan pemerintah 

yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan yang 

berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan 

akuntansi manajemen berguna untuk mendapatkan hasil informasi 

khusus bagi pengguna internal seperti manager dan karyawan 

guna untuk mengidentifikasikan, mengumpulkan, mengukur, 

mengklasifikasi, serta melaporkan informasi yang bermanfaat 

dalam perencanaan, pengendalian, pembuatan serta keputusan 

(Wicaksono, 2011). 

Agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, auditor 

internal harus bersifat independen terhadap fungsi-fungsi dalam 

organisasi tempat ia bekerja, namun ia juga tidak dapat 

independen dalam perusahaannya karena ia juga pegawai dari 

perusahaan yang diaudit. Auditor internal juga mempunyai 

kewajiban memberikan informasi kepada manajemen guna untuk 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan efektifitas 

perusahaan. Pihak luar perusahaan pada umumnya tidak dapat 

mengandalkan hasil dari audit yang dilakukan oleh auditor intern 

karena kedudukannya yang tidak independen. Kedudukan 

independen inilah yang membedakan antara auditor internal 
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dengan auditor eksternal yang independen dari kantr akuntan 

publik (Jusup, 2004). 

Rahayu dkk (2003) mengungkapkan bahwa mahasiswa 

menganggap pekerjaan sebagai akuntan perusahaan lebih 

memberikan kepastian masa depan karena adanya dana pensiun 

dan sifat pekerjaan yang tidak rutin. Beliau juga mengungkapkan 

bahwa mahasiswa akuntansi lebih senang berprofesi di 

perusahaan nasional daripada perusahaan lokal karena perusahaan 

nasional lebih dikenal daripada perusahaan lokal sehingga dapat 

diperkirakan segi baik dan buruknya suatu perusahaan. Hal 

tersebut mempunyai implikasi bahwa posisi kerja diperusahaan 

nasional merupakan faktor penting untuk memepertimbangkan 

pemilihan profesi (Merdekawati dan sulistyawati, 2011). 

3. Akuntan Pendidik 

 Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam 

pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum 

pendidikan akuntansi serta melakukan penelitian pada bidang 

akuntansi tersebut (Soemarso, 2004). Seiring berkembangnya 

perekonomian yang cukup pesat, maka dari itu profesi akuntan 

sangat dibutuhkan. Seorang akuntan pendidik dalam melakukan 

proses kegiatan belajar mengajar diharapkan agar bisa 

memanfaatkan ilmu pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk anak 

didiknya kelak (Wicaksono, 2011). Dalam hal ini maka 
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permasalahan yang diperlukan adalah memenuhi kebutuhan akan 

tenaga pendidik. Rahayu dkk (2003) juga berpendapat bahwa 

mahasiswa yang berharap dapat bekerja sebagai akuntan pendidik 

lebih mempunyai jaminan dihari tua, pendapat inilah yang 

menjadi pengharapan mahasiswa jurusan akuntansi untuk 

termotivasi memilih profesi sebagai akuntan pendidik. 

4. Akuntan Pemerintah 

Akuntan Pemerintah adalah akuntan yang bertugas untuk 

melakukan audit atas keuangan negara pada instansipemerintah. 

Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) yang dibentuk dari pasal 23 ayat 5 Undang-undang Dasar 

1945 yang berbunyi sebagai berikut:”untuk memeriksa tanggung 

jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan 

Pemeriksaan Keuangan yang pengaturannya ditetakan dengan 

undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat” (Jusup, 2004). 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah badan yang tidak 

patuh kepada Pemerintah sehingga diharapkan dapat mengaudit 

secara independen, namun dengan demikian badan ini bukanlah 

badan yang berdiri di atas pemerintah. Hasil audit yang dilakukan 

BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai alat 

kontrol atas pelaksanaan keuangan negara (Jusup, 2004). 
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Di Amerika Serikat audit seperti ini dilakukan oleh The 

United States General Accounting Office (GAO). Badan ini hanya 

melaporkan tugasnya dan hanya bertanggungjawab kepada 

Congress. Tanggung jawab pada staf audit yang bergabung dalam 

GAO adalah melakukan fungsi audit untuk kepentingan 

Congress. Tugas mereka hampir sama dengan apa yang dilakukan 

oleh kantor akuntan publik. Sebagian besar informasi keuangan 

yang dibuat oleh berbagai instansi pemerintah yang harus diaudit 

terlebih dahulu oleh GAO sebelum disampaikan ke Congress. 

Oleh karena itu kewenangan untuk melakukan pengeluaran dan 

penerimaan pada instansi pemerintah telah dirumuskan dalam 

suatu undang-undang, maka dari itu audit yang dilakukan 

sebagian besar merupakan audit kesesuaian (Jusup, 2004). 

2.1.2. Penghargaan Finansial 

Penghargaan finansial sering juga disebut dengan istilah 

gaji yang merupakan hasil yang diperoleh sebagai kontra prestasi 

yang diyakini sebagai daya tarik utama untuk memberikan 

kepuasan pada karyawan (Wijayanti, 2001 dalam Setyani, 2005). 

Dengan bekerja, seseorang akan menghasilkan gaji yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, gaji juga 

diartikan sebagai alat ukur guna untuk menilai pertimbangan antara 

imbalan dengan jasa yang telah dilakukan. Apabila imbalan jasa 

yang telah diberikan tidak sesuai dengan jasa yang telah dilakukan, 
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maka seorang individu tersebut kemungkinan akan berpikir ulang 

untuk melanjutkan karirnya. Gaji dipandang sebagai hal mendasar 

bagi seseorang yang ingin memulai berkarir.  

Penelitian Setiyani (2005:53) juga mengungkapkan bahwa 

penghargaan finansial atau gaji merupakan faktor yang sangat 

dipertimbangkan oleh mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir. 

Sebagian besar mahasiswa dalam menjalankan profesi, mereka 

akan mengharapkan gaji awal yang tinggi, kenaikan gaji yang 

cepat, dan tersedianya dana pensiun ketika purna jabatan. Oleh 

karena itu, gaji dianggap sebagai hal utama yang dipertimbangkan 

oleh mahasiswa dalam memilih karir sehingga gaji merupakan hal 

pokok yang diharapkan ketika melakukan sebuah pekerjaan. 

2.1.3. Pelatihan Profesional 

Pelatihan profesional meliputi berbagai hal yang berkaitan 

dengan peningkatan keahlian. Dessler (1994:5) menyatakan bahwa 

pelatihan profesional sebelum bekerja perlu dilakukan untuk 

menunjang pekerjaan seseorang. Pelatihan profesional juga 

diperlukan mahasiswa yang memilih berkarir sebagai akuntan 

publik (Setiyani, 2005:24). Hal ini berarti bahwa dalam memilih 

karir selain untuk mencari penghasilan atau gaji mahasiswa juga 

mempunyai keinginan untuk berprestasi dan mengembangkan diri. 

Pengembangan diri dengan pelatihan ini dilakukan agar mereka 

nantinya akan bekerja secara profesional.  
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Pelatihan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir 

karena pelatihan dianggap sebagai sarana untuk meningkatan 

keahlian yang efektif bagi individu yang ingin memulai karir 

(Handoko, 2001:103). Mahasiswa perlu mengikuti pelatihan kerja 

guna untuk meningkatkan kemampuan profesional dan 

mendapatkan pengalaman kerja yang bervariasi. Bagi mahasiswa 

yang ingin berkarir sebagai akuntan publik, pelatihan profesional 

wajib dilakukan untuk meningkatkan keahlian dalam bekerja. 

2.1.4. Pengakuan Profesional 

Pengakuan profesional memiliki hubungan dengan 

pengakuan terhadap prestasi. Pengakuan terhadap prestasi ini 

dikategorikan sebagai penghargaan yang tidak berwujud finansial 

(Dessler, 1994:104). Penghargaan ini bukan dalam bentuk materi 

melainkan diberikan dalam bentuk peringkat prestasi kerja.  

Pengakuan profesional juga dapat diartikan sebagai suatu 

apresiasi serta pengakuan dari masyarakat atas prestasi yang diraih 

oleh seseorang dalam berkarir. Stolle (1976) dalam Setiyani 

(2005:25) berpendapat bahwa mahasiswa akuntansi 

mempertimbangkan pengakuan profesional dalam memilih karir. 

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dalam melakukan 

pekerjaannya tidak hanya mencari penghargaan finansial saja, 

namun juga ada keinginan untuk mengembangkan diri serta 

memperoleh pengakuan atas prestasi yang dicapai. Dengan 
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diakuinya prestasi dari hasil kerja seseorang, maka akan semakin 

menambah motivasi diri untuk lebih bersemangat dalam 

menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. 

2.1.5. Nilai-nilai Sosial 

Nilai sosial menunjukkan bahwa nilai dari seseorang dapat 

dilihat dari sudut pandang orang yang berada disekitar lingkungan 

tersebut (Kreitner dan Kinicki, 2003:182). Dalam memilih karir, 

mahasiswa akuntansi perlu mempertimbangkan nilai sosial karena 

berkaitan dengan image pekerjaannya dimata masyarakat apakah 

pekerjaan tersebut dianggap sebagai profesi yang terhormat atau 

justru hanya dipandang sebelah mata. 

Penelitian dari Carpenter dan Strawter (1970) dalam 

Setiyani (2005:26) menyatakan bahwa reputasi dari pekerjaan 

merupakan salah satu faktor yang paling dipertimbangkan dalam 

pemilihan karir. Selain itu, hasil penelitian dari Widyasari 

(2010:78) juga menyatakan bahwa terdapat perbedaan pada 

mahasiswa dalam menentukan pilihan dalam berkarir yang di tinjau 

dari nilai-nilai sosial. Dengan kata lain, nilai sosial juga dianggap 

sebagai salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi 

pemilihan karir, karena penilaian dari masyarakat mengenai karir 

yang dijalani penting untuk reputasi sebuah pekerjaan. Reputasi 

merupakan unsur pokok yang tercermin dalam kemampuan suatu 
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perusahaan demi mencukupi kebutuhan dalam jangka panjang para 

pekerjanya (Handoko, 2001:21). 

2.1.6. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja meliputi sifat pekerjaan, tingkat 

persaingan dan banyaknya tekanan dalam pekerjaan. Menurut 

Milton (1986:35) lingkungan kerja merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam pekerjaan. Bagi 

sebagian orang beranggapan bahwa dengan melihat lingkungan 

kerja dari profesi yang ditekuninya akan mendapatkan gambaran 

mengenai sifat pekerjaannya apakah jarang atau sering lembur, 

dengan tingkat persaingan antar pekerja yang tinggi atau rendah, 

serta tekanan pekerjaannya berat atau ringan.  

Sebagai calon pekerja, mahasiswa juga mempertimbangkan 

faktor lingkungan kerja dalam memilih profesi. Mahasiswa yang 

memilih berprofesi sebagai akuntan perusahaan akan menghadapi 

pekerjaan yang rutin dan dapat diselesaikan dibelakang meja, 

sedangkan profesi akuntan publik akan menghadapi banyak 

tekanan dan juga merasakan tingkat kompetisi yang cukup tinggi 

(Rasmini, 2007:356).  

Penelitian Rahayu (2003:828) menyimpulkan bahwa profesi 

akuntan pendidik menjalani pekerjaan yang lebih rutin 

dibandingkan karir sebagai akuntan publik dan akuntan pemerintah. 
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Mahasiswa yang memilih berkarir sebagai akuntan public memiliki 

anggapan bahwa jenis pekerjaannya tidak rutin karena datangnya 

pekerjaan sewaktu-waktu, tetapi tidak dapat dengan cepat 

diselesaikan. 

2.1.7. Pertimbangan Pasar Kerja 

Pertimbangan pasar kerja adalah suatu pandangan dari 

seseorang yang dilihat dari berbagai aspek atas seberapa baiknya 

nilai-nilai serta peluang yang ada dari suatu pekerjaan. Andersen 

(2012), dunia kerja pada saat ini menuntut seseorang untuk 

memiliki nilai yang lebih guna menjadi pribadi yang lebih 

berkualitas dan memiliki nilai jual. Nilai jual yaitu harga dari 

pekerjaan yang akan dilakukan. Seorang tamatan SMA memiliki 

nilai jual yang berbeda-beda dengan sarjana, kecuali sudah 

memiliki pengalaman dan prestasi yang sangat baik. 

Menurut Rahayuningsih (2001) dalam Kania (2013) 

keamanan kerja yang lebih terjamin atau tidak mudah di PHK juga 

merupakan faktor dalam mempertimbangkan memilih pekerjaan. 

Lingkungan kerja mendorong seseorang untuk menjadi pribadi 

yang berbeda dari lingkungan sebelum memperoleh pekerjaan. 

Pertimbangan pasar kerja yang ada dilingkungan kerja akan 

mendorong mahasiswa dalam pemilihan karirnya. Pemilihan karir 

pada mahasiswa akuntansi ditentukan oleh pengharapan atas karir 
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yang mereka inginkan, apakah karir tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan mereka dan apakah karir tersebut memiliki daya tarik 

tersendiri bagi mereka. 

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Rahayu (2003) melakukan penelitian mengenai sudut pandang dari 

mahasiswa akuntansi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 

karir di bidang akuntan. Variabel independen yang digunakan adalah 

variabel penghargaan finansial, variabel pelatihan profesional, variabel 

pengakuan profesional, variabel nilai-nilai sosial, dan variabel 

pertimbangan pasar kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-

nilai sosial dan lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan. Sedangkan pertimbangan pasar kerja 

tidak memiliki pengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan pada 

mahasiswa akuntansi. 

Pada penelitian Setiyani (2005) menunjukkan bahwa dalam 

pemilihan profesi akuntan dapat dibedakan melalui faktor penghargaan 

financial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, dan lingkungan 

kerja. Sedangkan pada faktor pertimbangan pasar kerja dan nilai-nilai 

sosial tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan.  

Jumamik (2007) meneliti tentang pendapat mahasiswa akuntansi 

terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan karir akuntan. 

Jumamik menggunakan sampel 125 mahasiswa PTS di Semarang 
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angkatan 2003-2007, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-

nilai sosial, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semua variabel berpengaruh  terhadap 

pemilihan karir. 

Merdekawati dan sulistyawati (2011) juga melakukan penelitian 

mengenai analisis terhadap faktor yang mempengaruhi mahasiswa 

akuntansi dalam menentukan pilihan terhadap karir. Faktor–faktor yang di 

uji dalam penelitian tersebut yakni penghargaan finansial, pelatihan 

profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja  

dan pertimbangan pasar kerja. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 

profesional dan nilai-nilai sosial berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan pada mahasiswa akuntansi. 

Wicaksono (2011) meneliti mengenai persepsi faktor–faktor yang 

berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. Dalam penelitian 

ini, persepi mahasiswa tersebut dipengaruhi oleh variabel penghargaan 

finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 

lingkungan kerja dan pertimbangan pasar kerja. Dan hasil dari analisis 

tersebut menunjukkan adanya pengaruh signifkan mengenai pemilihan 

karir sebagai akuntan dan dapat dilihat dari faktor penghargaan financial, 

pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan 

kerja dan juga  dari pertimbangan pasar kerja. 
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Penelitian Andersen (2012) melakukan penelitian terhadap 

mahasiswa akuntansi terhadap pemilihan karir sebagai akuntan, baik 

sebagai akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, maupun 

akuntan pendidik. Faktor-faktor yang di gunakan sebagai variable yaitu 

penghargaan finansial, pengakuan profesional, pelatihan profesional, nilai-

nilai sosial, lingkungan kerja dan pertimbngan pasar kerja. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh dalam menentukan pilihan terhadap 

karir sebagai akuntan (publik maupun non-publik) dinilai dari faktor 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-

nilai sosial dan pertimbangan pasar kerja. Sedangkan pada lingkungan 

kerja tidak mempengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan pada 

mahasiswa akuntansi. 

Tabel 1.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Tahun Variabel Hasil 

Rahayu  2003 - penghargaan finansial 

- pelatihan profesional 

- pengakuan profesional 

- nilai-nilai sosial 

- lingkungan kerja 

- pertimbangan pasar 

kerja 

Variabel-variabel 

tersebut 

mempengaruhi 

mahasiswa dalam 

pemilihan karir 

sebagai akuntan 
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Setiyani  2005 - pertimbangan pasar 

kerja 

- nilai-nilai sosial 

Variabel-variabel 

tersebut 

mempengaruhi 

mahasiswa dalam 

pemilihan karir 

sebagai akuntan 

Jumamik  2007 - penghargaan finansial 

- pelatihan profesional 

- pengakuan profesional 

- nilai-nilai sosial 

- lingkungan kerja 

- pertimbangan pasar 

kerja 

Terdapat 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

pemilihan karir 

mahasiswa 

sebagai akuntan 

Wicaksono  2011 - penghargaan finansial 

- pelatihan profesional 

- pengakuan profesional 

- nilai-nilai sosial 

- lingkungan kerja 

- pertimbangan pasar 

kerja 

Terdapat 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

pemilihan karir 

mahasiswa 

sebagai akuntan 

Merdekawati 

& 

2011 - penghargaan finansial 

- lingkungan kerja 

Terdapat 

pengaruh 
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sulistyawati - pertimbangan pasar 

kerja 

signifikan 

terhadap 

pemilihan karir 

mahasiswa 

sebagai akuntan 

Andersen  2012 - penghargaan finansial 

- pelatihan profesional 

- pengakuan profesional 

- nilai-nilai sosial 

- pertimbangan pasar 

kerja 

Variabel-variabel 

tersebut 

mempengaruhi 

mahasiswa 

akuntansi dalam 

pemilihan karir 

sebagai akuntan. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Pada bagian kerangka penelitian ini akan menjelaskan secara singkat 

tentang permasalahan yang akan diteliti sehingga timbul adanya hipotesis 

(perkiraan awal) dan juga menjelaskan mengenai alur logika serta hubungan 

yang menunjukkan keterkaitan antara variabel–variabel penelitian. 

Variabel–variabel yang dimaksud adalah : 

1. Variabel independen yang meliputi: penghargaan finansial, pelatihan 

profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan 

kerja dan pertimbangan pasar kerja. 

2. Variabel dependen yang meliputi: pemilihan karir, pemilihan karir 
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tersebut adalah akuntan publik atau akuntan non publik. 

Berikut merupakan tabel kerangka pemikiran yang menggambarkan 

kaitan antara variabel-variabel penelitian yang digambarkan dalam gambar 

2.1 sebagai berikut : 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 

X1= Penghargaan Financial 

H2 
X2= Pelatihan Profesional 

 

Y = Pemilihan Karir Sebagai 

Akuntan 

H3 
X3 = Pengakuan Profesional 

H4 
X4= Nilai – Nilai Sosial 

X5= Lingkungan Kerja 

H5 

H6 

 

X6=Pertimbangan Pasar Kerja 
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2.4. Rumusan Hipotesis 

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran dapat dirumuskan enam 

(6) hipotesis yang akan diuji, penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada 

bagian di bawah ini. 

2.4.1 Pengaruh Penghargaan Finansial Terhadap Pemilihan Karir 

Sebagai Akuntan. 

Wijayanti (2001) menyatakan bahwa pengahargaan finansial 

/ gaji merupakan hasil yang diperoleh sebagai kontrak prestasi yang 

diyakini menjadi daya tarik utama untuk memberikan kepuasan 

kapada karyawan. Tidak hanya itu gaji juga merupakan faktor yang 

paling dipertimbangkan mahasiswa dalam menentukan pilihan 

terhadap profesi yang ingin digeluti nantinya. Oktavia (2006) dalam 

penelitiannya tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

pemilihan karir yang menyatakan bahwa pengahargaan finansial / 

gaji merupakan salah satu faktor pendorong mahasiswa dalam 

pemilihan karir. 

Pengahargaan finansial yang didapatkan dari suatu pekerjaan 

merupakan daya tarik utama untuk memberikan kepuasan pada 

karyawan. Saat ini penghargaan financial adalah salah satu cara 

untuk mengukur kepuasan karyawan dalam pemilihan karir. Seperti 

teori motivasi yang dijelaskan oleh Robbins (2011) bahwa terdapat 

tiga hubungan yang memotivasi individu dan salah satunya yaitu 
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hubungan imbalan dan sasaran pribadi, hubungan ini menjelaskan 

sampai sejauh mana imbalan dalam suatu organisasi guna untuk 

memenuhi sasaran atau kebutuhan individual, serta potensi dari 

imbalan tersebut bagi setiap individu. 

Andersen (2012) menambahkan bahwa penelitian terhadap 

mahasiswa akuntansi memiliki sudut pandang yang baik terhadap 

penghargaan finansial atau gaji. Berdasarkan penelitian tersebut 

dapat dihipotesiskan bahwa penghargaan finansial berpengaruh 

terhadap pemilihan karir sebagai akuntan, sehingga hipotesis 

pertama diusulkan. 

H1: Penghargan finansial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan pada mahasiswa akuntansi. 

2.4.2 Pengaruh Pelatihan Profesional Terhadap Pemilihan Karir 

Sebagai Akuntan Pada Mahasiswa Akuntansi. 

Ardianto (2014) mengungkapkan pelatihan profesional 

adalah pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan 

dan keahlian dalam suatu profesi, dan bukan hanya itu saja, pelatihan 

profesional juga merupakan suatu persiapan yang harus dilakukan 

sebelum memulai suatu profesi. Merdekawati dan Sulistyawati 

(2011) berpendapat bahwa dalam menjalankan suatu pekerjaan 

sebagai seorang akuntan yang profesional didalam bidang akuntansi, 

perlu adanya suatu dorongan untuk mahasiswa agar mampu memilih 
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profesi yang lebih praktis dan profesional, hal ini didukung oleh 

penelitian Wijayanti (2001), Rahayu dkk (2003), Jumamik (2007) 

dan Abasara (2011) yang berisi tentang pelatihan profesional yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan. 

Menurut Andersen (2012) penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa reponden mahasiswa akuntansi secara umum memiliki 

pemikiran bahwa terdapat perbedaan sebelum memulai bekerja 

dibidang akuntansi. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 

dihipotesiskan bahwa pelatihan profesional berpengaruh terhadap 

pemilihan karir bagi mahasiswa, sehingga hipotesis kedua diusulkan. 

H2: Pelatihan professional berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan pada mahasiswa akuntansi. 
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2.4.3 Pengaruh Pengakuan Profesional Terhadap Pemilihan Karir 

Sebagai Akuntan Pada Mahasiswa Akuntansi. 

Merdekawati (2011) menjelaskan bahwa pengakuan 

profesional adalah hal–hal yang memiliki hubungan dengan 

pengakuan atas prestasi atau kemampuan yang meliputi adanya 

kemungkinan dapat bekerja dalam profesi yang lain atau kesempatan 

untuk berkembang dan pengakuan atas prestasi. Ada tiga asumsi 

pokok dalam teori pengharapan menurut Victor, 1964 (dalam 

Robbins, 2011) yang menjelaskan bahwa motivasi terbentuk 

berdasarkan kebutuhan internal, yaitu: 

1. Setiap individu percaya jika ia menemukan cara tertentu, maka ia 

akan memperoleh hal tertentu. Hal demikian disebut sebuah hasil 

atas harapan (outcome expectancy) guna untuk menilai subyektif 

sesorang atas kemungkinan bahwa suatu hasil akan muncul dari 

tindakan orang yang melakukannya. 

2. Setiap hasil mempunyai nilai, atau daya tarik tersendiri bagi 

setiap setiap orang. Hal ini disebut valensi (valence) sebagai nilai 

yang diberikan oleh orang lain kepada suatu hasil yang 

diharapkan.  

3. Setiap hasil memiliki kaitan dengan suatu persepsi mengenai 

seberapa sulit mencapai hasil tersebut. Ini disebut harapa dari 

suatu usaha (effort expectancy) sebagai kemungkinan bahwa 

usaha dari setiap orang akan menghasilkan pencapaian suatu 
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tujuan tertentu. 

   Merdekawati dan Sulistyawati (2011) yang menyatakan 

bahwa adanya pengaruh persepsi mengenai pengakuan profesional 

dalam bidang akuntan yang juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengarui pemilihan karir pada mahasiswa dibidang akuntan, 

perbedaan tersebut muncul karena adanya pertimbangan mengenai 

karir dibidang akuntansi yang dianggap sebagai karir yang 

profesional. Berdasarkan penelitian tersebut dapat di hipotesiskan 

bahwa pengakuan profesional mempengaruhi mahasiswa dalam 

menentukan pilihan karirnya, sehingga hipotesis ketiga diusulkan. 

H3: Pengakuan professional berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan pada mahasiswa akuntansi. 

2.4.4 Pengaruh Nilai-Nilai Sosial Terhadap Pemilihan Karir Sebagai 

Akuntan Pada Mahasiswa Akuntansi. 

Nilai-nilai sosial merupakan sebagai faktor yang 

menunjukkan kemampuan dari seseorang dari sudut pandang orang 

lain terhadap lingkungan di sekitarnya (Wijayanti, 2001). Adanya 

pengaruh dalam nilai–nilai sosial ini menunjukkan adanya penilaian 

yang sama terhadap profesi akuntan baik akuntan pendidik, akuntan 

publik, akuntan perusahaan maupun akuntan pemerintah memegang 

nilai–nilai sosial dalam pekerjaan mereka.  
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Peranan penting nilai–nilai sosial bagi semua tingkat akuntan 

tersebut karena pentingnya seorang akuntan untuk memegang nilai–

nilai sosial yang diakui secara umum, dan hal ini nampaknya perlu 

dipahami oleh seluruh pilihan karir sebagai akuntan. Hasil ini 

sependapat dengan penelitian Wijayanti (2001), Jumamik (2007) 

yang mendapatkan hasil variabel nilai-nilai sosial berpengaruh 

terhadap pemilihan karir.  

Andersen (2012) menyatakan bahwa mahasiswa memiliki 

pandangan bahwa pekerjaan sebagai akuntan memiliki peraturan dan 

nilai-nilai sosial dalam pekerjaan mereka. Atas dasar pemikiran 

diatas maka dirumuskan hipotesis ke empat sebagai berikut. 

H4: Nilai-nilai sosial berpengaruh secara signifikan terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan pada mahasiswa akuntansi. 
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2.4.5 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Pemilihan Karir 

Sebagai Akuntan Pada Mahasiswa Akuntansi. 

Lingkungan kerja sangat mendukung dalam pemilihan karir 

bagi mahasiswa akuntansi, lingkungan kerja yang nyaman, aman dan 

menyenangkan dapat meningkatkan prestasi seorang karyawan. 

Lingkungan kerja berkaitan dengan tipe pekerjaan dan lingkungan 

tempat bekerja. Andersen (2012) menjelaskan bahwa lingkungan 

kerja merupakan suasana kerja yang meliputi sifat ari pekerjaan 

tersebut (rutin, atraktif dan intensitas jam lembur), tingkat 

persaingan antar karyawan dan tekanan dalam bekerja juga 

merupakan faktor dari lingkungan pekerjaan. 

Karakter dan komitmen yang kuat juga dibutuhkan oleh 

seorang akuntan dalam menghadapi lingkungan pekerjaan, seorang 

pekerja dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan 

lingkungan kerja agar mampu mencapai tujuan dalam pekerjaan. 

Atas pemikiran di atas maka dirumuskan hipotesis kelima sebagai 

berikut. 

H5: Lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap karir 

sebagai akuntan pada mahasiswa akuntansi. 

2.4.6 Pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Pemilihan 

Karir Sebagai Akuntan Pada Mahasiswa Akuntansi. 

Pertimbangan pasar kerja yang meliputi keamanan kerja dan 

tersedianya lapangan pekerjaan atau kemudahan dalam mengakses 
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lowongak kerja. Keamanan kerja adalah faktor dimana karir yang 

dipilih mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Jauh dari 

kasus PHK. Karir yang diharapkan bukanlah pilihan yang sementara, 

namun juga mampu meneruskannya sampai pensiun (Rahayu, 2003). 

Robbins (2011) menyatakan bahwa salah satu dari komponen 

pembentukan sikap seseorang yaitu Cognitive Component yang 

merupakan suatu keyakinan dari informasi yang dimiliki oleh 

seseorang guna untuk mempengaruhi sikap dari seseorang terhadap 

profesi yang akan dijalani. 

Pada Astami (2010) mahasiswa berpandangan sangat setuju 

untuk memilih pekerjaan yang aman danmemberikan kesempatan 

untuk berkembang. Menurut Rahayu (2003) mahasiswa yang 

memilih berkarir sebagai seorang akuntan pemerintah dan akuntan 

pendidik menganggap keamanan kerja dan pekerjaannya lebih aman. 

Keamanan kerja dalam berkarir sebagai akuntan publik sedikit lebih 

aman daripada keamanan kerja sebagai akuntan perusahaan yang 

sangat mudah di PHK. Akses dalam berkarir sebagai akuntan 

pendidik dan seorang akuntan perusahaan lebih mudah dibandingkan 

dengan karir sebagai seorang akuntan pendidik dan seorang akuntan 

pemerintah lebih menyenangkan tetapi akan tetapi lebih sering 

lembur dan kompetisi diantara karyawan cukup tinggi dan juga 

terdapat tekanan kerja guna mencapai sukses.  
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Memilih karir sebagai akuntan pemerintah hampir sama 

dengan akuntan perusahaan yaitu pekerjaan cepat dapat diselesaikan, 

tidak begitu sering lembur, tekanan kerja sedikit, kompetisi diantara 

karyawan kurang menantang. Karir sebagai seorang akuntan 

pendidik pekerjaannya lebih cepat terselesaikan dan lebih banyak 

tantangan karena sering bertemu dengan banyak orang. 

H6: Pertimbangan pasar kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan pada mahasiswa akuntansi. 
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