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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Belakangan ini, perkembangan globalisasi ekonomi mendunia, 

internasionalisasi, dan laju pertumbuhan ekonomi sudah menyerukan penekanan 

yang lebih besar pada profesionalisme di berbagai bidang usaha. Untuk memenuhi 

kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta tantangan 

perkembangan ekonomi saat ini, dunia membutuhkan layanan dari lebih banyak 

ahli untuk beresolusi, meningkatkan pengetahuan dan berinovasi (Zakaria, Wan 

Fauzi, & Hasan, 2012). Salah satu bidang yang berkaitan langsung dengan 

tantangan ini adalah profesi akuntansi. Ini karena perkembangan ekonomi secara 

global bergantung pada keputusan berdasarkan prospek keuangan, informasi dan 

akuntabilitas. Sejalan dengan perkembangan ini, masuk akal untuk 

mengasumsikan bahwa profesional akuntansi berkualitas tinggi dan pelaporan 

keuangan yang sehat dan tepat diperlukan untuk negara berkembang seperti 

Indonesia (Baliyan & Baliyan, 2016). Profesi akuntan senantiasa diperlukan 

dalam bisnis suatu organisasi, dikarenakan semua bisnis perlu menciptakan 

informasi keuangan untuk pengambilan keputusan suatu perusahaan, dan 

profesional akuntansi dapat mengoperasikan data-data keuangan yang akan 

menghasilkan sebuah laporan keuangan (Pratama & Padjadjaran, 2017). 

Profesi akuntan sangat berpengaruh dalam dunia bisnis yang dimana 

seseorang yang berprofesi sebagai akuntan memiliki tempat yang istimewa. Ke 

depan, pihak yang membutuhkan jasa akuntan akan semakin bertambah. Bahkan 

institut pemerintah saat ini wajib memakai jasa akuntan. Terdapat sebanyak 500 

lebih dari organisasi pemerintah daerah yang saat ini perlu memakai jasa akuntan 

dalam rangka akuntabilitas dan transparansinya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014). 

Terdapat tiga aktivitas mendasar dari akuntansi yakni identifikasi, 

pencatatan beserta pengkomunikasian peristiwa ekonomi dari suatu organisasi 

kepada orang yang memiliki kepentingan yang artinya menyediakan informasi 

ekonomi yang berhubungan dengan keuangan kepada pihak yang memerlukan 

informasi keuangan tersebut (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2011). 
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Peran seorang akuntan penting dan diperlukan dalam sebuah 

perusahaan/organisasi. Seorang akuntan memiliki berbagai peran administrasi 

dalam operasi sebuah perusahaan. Di perusahaan yang lebih kecil, peran akuntan 

adalah mengoleksi data sampai membuat laporan keuangan. Sebaliknya di 

perusahaan menengah sampai perusahaan besar akan memanfaatkan akuntan 

sebagai penasehat dan penafsir laporan keuangan yang akan menyajikan data 

finansial perusahaan kepada internal maupun eksternal perusahaan sebagai 

patokan untuk mengambil keputusan untuk masa depan perusahaan (Len Jui & 

Wong, 2015). Secara umum, seorang akuntan dapat menghadapi pihak ketiga 

seperti supplier, pelanggan dan institusi finansial. Maka dari itu, mempekerjakan 

seorang akuntan profesional harus dilakukan dengan tepat karena sangat penting 

untuk perusahaan dan bisnis (Girbina, Albu, & Albu, 2013). 

Pentingnya akuntan bagi banyak organisasi pun mengharuskan profesional 

akuntansi harus tetap ada di dunia kerja. Maka dari itu pilihan karir merupakan 

keputusan penting yang harus di buat oleh mahasiswa dan mahasiswi akuntansi. 

Pada dasarnya, mahasiswa mahasiswi akuntansi mempunyai banyak pilihan dalam 

hal kemajuan karir setelah kelulusan mereka. Misalnya, mereka mungkin maju ke 

bidang akuntansi keuangan, perpajakan, akuntansi manajemen, audit, dan 

keuangan (Umar, 2014). Banyak lulusan akuntan di Indonesia setiap tahunnya, 

namun tidak semua lulusan akan memilih akuntansi sebagai karir mereka dan 

kemudian menjadi seorang profesional akuntan. Kurangnya kontinuitas dalam hal 

lulusan akuntansi menjadi akuntan setelah beberapa tahun kelulusan sangat 

mengkhawatirkan mengingat peran penting akuntan di bidang ekonomi sangat 

penting dalam hal seperti manajemen strategis, keuangan dan teknologi informasi 

(Thing & Jalaludin, 2018). Sebagai metode upaya untuk mengungkap akar 

masalah ini pada kekurangan akuntan, beberapa penelitian sudah dilakukan untuk 

menyelidiki berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap pilihan karir  dari 

mahasiswa akuntansi (Ng, Lai, Su, Yap, Teoh, & Lee, 2014).  Penelitian yang 

dilakukan ini memiliki tujuan untuk meninjau kembali pekerjaan peneliti 

sebelumnya dengan menganalisis kembali variabel-variabel penting yang terkait 

dengan pilihan jenjang karir akuntansi seperti motivasi intrinsik, motivasi 
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ekstrinsik, pengaruh dari pihak ketiga, paparan karir, biaya peluang dan niat untuk 

bekerja di luar negeri (Thing & Jalaludin, 2018). 

Pilihan profesi bagi para mahasiswa akuntansi tidak hanya terbatas pada 

pekerjaan dibidang akuntansi saja, selain profesi akuntan terdapat berbagai pilihan 

karir yang bisa menunjang keberhasilan karir mahasiswa, tergantung pada 

berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Mahasiswa akuntansi dalam 

mempertimbangkan karirnya pasti memiliki berbagai faktor yang memiliki 

pengaruh terhadap penentuan profesi yang akan dijalani oleh mahasiswa tersebut 

dan apa yang melatarbelakangi pemilihan profesi tersebut menarik untuk diteliti. 

Dan penelitian ini akan memakai instrumen kuesioner dengan bentuk pertanyaan 

tertutup untuk mengumpulkan data yang bersifat closed ended questionair dan 

penyebaran kuesioner dilakukan melalui google form sehingga kesimpulan dan 

hasil penelitian hanya dapat diambil melalui data dari hasil penyebaran kuesioner 

yang sudah dikumpulkan. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian 

sebelumnya namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yakni dilakukan 

di Universitas swasta di Batam, Indonesia khususnya Universitas Internasional 

Batam, Universitas Putera Batam, Universitas Universal, Universitas Batam 

(UNIBA) dan Universitas Riau Kepulauan. Maka dari itu, penelitian ini akan 

diberi judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jalur karir mahasiswa 

mahasiswi akuntansi kota Batam”. 

 

1.2  Urgensi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 

terdapat urgensi atau permasalahan penelitian yaitu banyak lulusan mahasiswa 

dalam bidang akuntansi, namun tidak semua lulusan dari jurusan akuntansi ingin 

memilih profesi akuntan sebagai karir yang ingin mereka jalani. Adanya banyak 

kelompok dan pihak yang memerlukan jasa akuntan seperti institut pemerintah 

yang saat ini diwajibkan untuk memakai jasa akuntan. Saat ini, sekitar 500 

organisasi pemerintah daerah harus memakai jasa akuntan dalam rangka 

akuntabilitas dan transparansinya (Ikatan Akuntan Indonesia, 2014). Kurangnya 

kontinuitas dalam hal lulusan akuntansi menjadi akuntan setelah beberapa tahun 

kelulusan sangat mengkhawatirkan dan menjadi permasalahan penelitian 
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mengingat peran penting akuntan di bidang ekonomi sangat penting dalam hal 

seperti manajemen strategis, keuangan dan teknologi informasi (Thing & 

Jalaludin, 2018). Banyak lulusan akuntansi tetapi tidak semua lulusan tersebut 

berkarir dalam bidang akuntansi, hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah akuntan 

yang memiliki gelar CPA masih sedikit dibanding dengan jumlah mahasiswa 

akuntansi yang banyak yaitu hanya sekitar 3.400 pemegang sertifikasi CPA pada 

tahun 2018 (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2018). Pemilihan karir untuk 

menjadi akuntan disebabkan oleh berbagai faktor yang melatarbelakangi dalam 

berpengaruh terhadap jalur karir mahasiswa akuntansi seperti motivasi intrinsik, 

motivasi ekstrinsik, pengaruh dari pihak ketiga, paparan karir, biaya peluang dan 

niat untuk bekerja di luar negeri (Thing & Jalaludin, 2018).  

Banyak tantangan untuk merintis karir sebagai akuntan yang profesional dan 

sesuai dengan kriteria yang ada. Hal ini menjadi pertimbangan dan masalah bagi 

mahasiswa akuntansi untuk memiliki karir sebagai akuntan ataupun karir lainnya 

dibidang akuntansi. Dan pertimbangan karir mahasiswa akuntansi tergantung dari 

faktor yang mempengaruhi pemilihan karir yang nantinya akan dijalani oleh 

mahasiswa tersebut dan apa yang melatarbelakangi pemilihan jalur karir sebagai 

akuntan ini bagus dan menarik untuk diteliti dengan tujuan agar dapat mengetahui 

faktor yang memiliki pengaruh terhadap pemilihan jalur karir mahasiswa 

akuntansi untuk menempuh karir di bidang akuntansi dan untuk mengatasi 

kurangnya kontinuitas mahasiswa akuntansi didalam merintis profesi sebagai 

seorang profesional akuntan. 

 

1.3  Pertanyaan Penelitian  

Berikut dibawah ini adalah bentuk pertanyaan penelitian: 

1.  Apakah motivasi intrinsik berpengaruh signifikan positif terhadap pemilihan 

karir mahasiswa mahasiswi akuntansi? 

2. Apakah motivasi ekstrinsik berpengaruh signifikan positif terhadap 

pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi? 

3.  Apakah pengaruh dari pihak ketiga berpengaruh signifikan positif terhadap 

pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi? 

Claudia. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jalur Karir Mahasiswa Mahasiswi Akuntansi Kota Batam. 
UIB Repository©2020



5 

 

  Universitas Internasional Batam 

4. Apakah paparan karir berpengaruh signifikan positif terhadap pemilihan 

karir mahasiswa mahasiswi akuntansi? 

5.  Apakah biaya peluang berpengaruh signifikan positif terhadap pemilihan 

karir mahasiswa mahasiswi akuntansi? 

6. Apakah niat bekerja di luar negeri berpengaruh signifikan positif terhadap 

pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi? 

Untuk mendapatkan sebuah pembahasan yang terarah dengan baik, maka 

penulis akan membuat batasan ruang lingkup permasalahan yang ada. Batasan 

penelitian hanya dilakukan kepada universitas swasta yang ada di Batam yang 

memiliki program sarjana akuntansi.  

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui apakah motivasi intrinsik berpengaruh signifikan positif 

terhadap pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 

2.  Untuk mengetahui apakah motivasi ekstrinsik berpengaruh signifikan positif 

terhadap pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 

3.  Untuk mengetahui apakah pengaruh dari pihak ketiga berpengaruh 

signifikan positif terhadap pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 

4.  Untuk mengetahui apakah paparan karir berpengaruh signifikan positif 

terhadap pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 

5.  Untuk mengetahui apakah biaya peluang berpengaruh signifikan positif 

terhadap pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 

6.  Untuk mengetahui apakah niat bekerja di luar negeri berpengaruh signifikan 

positif terhadap pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 

Penelitian ini dijalankan dengan harapan bisa menyalurkan manfaat yang 

baik kepada: 

1.  Penulis 

Bagi penulis, dapat dipakai sebagai perluasan wawasan dan pemahaman 

penulis terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan karir 

mahasiswa mahasiswi jurusan akuntansi. 

2.  Lembaga/Perusahaan 
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Bagi lembaga, organisasi atau perusahaan, penelitian ini dapat menyediakan 

informasi mengenai ekspektasi dan realitas calon pekerja dalam melakukan 

pemilihan karir. 

3.  Akademisi 

Bagi akademisi, dapat dijadikan bahan referensi dan petunjuk untuk 

menyusun metode pembelajaran. 

4.  Mahasiswa 

Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan penjelasan dan 

pengarahan atas pertimbangan pemilihan karir sebagai akuntan. 

5.  Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa dipakai sebagai bahan referensi 

untuk melaksanakan penelitian dengan permasalahan yang sama 

kedepannya. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Berikut adalah bagian dari laporan penelitian ini yang dijabarkan menjadi 

lima bab: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab pertama yaitu pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang 

dilakukan suatu penelitian, rumusan permasalahan yang akan dicari 

pemecahannya melalui penelitian, beberapa tujuan penelitian yang akan 

diraih, manfaat penelitian yang bisa didapatkan, dan sistematika penulisan 

yang mengindikasikan secara singkat garis besar dari setiap bab. 

BAB 2 KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Berbagai teori yang dapat dijadikan sebagai teori yang mendukung 

penelitian beserta tinjauan pustaka yang dapat menjadi landasan utuk 

menjawab permasalahan penelitian serta penjelasan mengenai model dari 

penelitian sampai kepada perumusan hipotesis atas model penelitian akan 

dipaparkan pada bab ini. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 
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Pada bab ini terdapat tahapan penelitian, perancangan penelitian, objek 

beserta sampel yang dipakai dalam penelitian beserta cara menganalisis data 

yang dipakai dalam penelitian. 

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini terdapat penjelasan mengenai hasil penelitian dan penjelasan 

mengenai apa saja faktor yang memberikan pengaruh dan yang tidak 

memiliki pengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntasi kota 

Batam beserta analisisnya. 

BAB 5 KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang sudah dijalankan dan 

keterbatasan yang menjelaskan kekurangan yang dirasakan selama proses 

penelitian, serta beberapa rekomendasi sehingga penelitian selanjutnya akan 

lebih baik dan benar.  
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