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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Pemilihan karir menjadi akuntan 

Karir adalah jenjang setelah pendidikan yaitu jenjang dimana individu 

masuk ke dalam dunia kerja. Setiap individu akan memilih profesi yang terbaik 

dan sesuai dengan minat sebagai tolak ukur kesuksesan hidup. Pilihan karir adalah 

suatu perjalanan hidup yang harus dirancang pada awal karir seseorang (Yusoff, 

Omar, Awang, Yusoff, & Jusoff, 2011). Sebagian besar orang akan menyiapkan 

diri dalam memilih jalur karir dimana berkaitan erat dengan latar belakang 

pendidikan orang tersebut. Pada era globalisasi ini, tolak ukur pemilihan 

karyawan menjadi lebih tinggi dimana banyak perusahaan mencari karyawan 

dengan pendidikan minimal adalah perguruan tinggi S1. 

Maka dari itu, mahasiswa perguruan tinggi terutama untuk mahasiswa 

tingkat akhir akan semakin serius dalam merencanakan pemilihan karir setelah 

lulus. Mahasiswa akan mempertimbangkan faktor – faktor yang terkait dengan 

pemilihan karir. Lowongan pekerjaan di bidang ekonomi, yang erat hubungannya 

dengan akuntansi merupakan jenis lowongan pekerjaan yang banyak diperlukan di 

Indonesia. 

Perkembangan zaman yang semakin maju menuntut para mahasiswa untuk 

memiliki wawasan dan kemampuan yang lebih tinggi tergantung pada karir yang 

akan dijalani terutama karir yang sangat luas dibidang akuntansi. Profesi dalam 

akuntansi terdiri dari akuntan swasta/akuntan internal, akuntan eksternal/akuntan 

publik, akuntan pemerintah dan akuntan pendidik. Mahasiswa yang sudah lulus 

sarjana tidak pasti akan memilih profesi dibidang akuntansi saja dikarenakan 

adanya berbagai variasi profesi yang bisa dipilih tergantung dari aspek dan faktor 

yang melatarbelakanginya.  

Besarnya jumlah lulusan jurusan akuntansi tetapi banyak dari lulusan 

tersebut yang tidak bekerja dibidang 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). Fenomena 
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tersebut merupakan sesuatu topik yang menarik untuk diteliti tentang faktor apa 

sajakah yang melatarbelakangi pemilihan karir mahasiswa akuntansi. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan jalur 

karir sudah ramai dilaksanakan penelitiannya oleh para peneliti di beberapa 

negara yang berbeda. Jaffar, Ismail, dan Zahid (2015), dan Zakaria et al. (2012) 

melakukan penelitian di Malaysia, Dibabe, Wubie, dan Wondmagegn (2015) 

melakukan penelitian di Ethiopia,  Umar (2014) melakukan penelitian di Nigeria, 

Hejazi dan Bazrafshan (2013) melakukan penelitian di Iran, Mbawuni dan 

Nimako (2015) dan Zotorvie (2016) melakukan penelitian di Ghana, Wally (2013) 

dan Baliyan dan Baliyan (2016) melakukan penelitian di Botswana, serta Fatoki 

(2014) meneliti di Afrika Selatan. Penelitian empiris mengenai beberapa faktor 

yang berpengaruh terhadap pemilihan karir juga sudah dilakukan di negara 

Indonesia yakni oleh Pratama dan Padjadjaran (2017) yang mengadakan 

penelitian di Bandung, Indonesia.  

Salah satu penelitian oleh Omar, Zakaria, Ismail, dan Selvakumar (2015) 

mengenai jalur karir dilakukan di Malaysia. Penelitian ini meneliti variabel 

independen gaji awal, jenis kelamin, reputasi karyawan, dan lingkungan kerja 

terhadap dasar pemilihan karir menjadi akuntan profesional. Peneliti lain dari 

Malaysia yaitu Samsuri, Arifin dan Hussin (2016) meneliti variabel independen 

motivasi, ketertarikan, referensi, peluang dan skala gaji/penghasilan terhadap 

profesional karir akuntan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rancangan Penelitian oleh Samsuri et al. (2016). 
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Penelitian lainnya seperti Wen, Yang, Bu, Diers dan Wang (2018) yang 

melakukan penelitian di China menggunakan variabel kompensasi, pengalaman, 

marketabilitas, turnover, tantangan, norma, kesulitan, perjalanan dalam 

mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa akuntansi. Kemudian ada Odia dan 

Ogiedu (2013) yang melakukan penelitian di Nigeria meneliti faktor personal, 

referensi dan pekerjaan dalam mempengaruhi pemilihan pekerjaan di bidang 

akuntansi. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Rancangan Penelitian oleh Odia dan Ogiedu (2013) 

Beberapa penelitian seperti Ng et al. (2014) dan Porter dan Woolley (2015) 

yang menggunakan variabel independen yang sama yaitu motivasi intrinsik, 

motivasi ekstrinsik dan pengaruh dari pihak ketiga. Ketiga variabel ini secara 

umum banyak dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi dan banyak peneliti yang menggunakan ketiga variabel ini 

sebagai penelitian tentang faktor yang mempengaruhi preferensi jalur karir. 

Berbagai faktor lainnya juga dianggap mempengaruhi pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi seperti paparan karir yang diteliti oleh Ng et al. (2014), 

Thing dan Jalaludin (2018), dan Hutaibat (2012). Paparan karir berupa informasi 

yang berhubungan dengan karir sebagai akuntan dianggap mempengaruhi 

pemilihan karir mahasiwa akuntansi untuk menjadi akuntan nantinya. Informasi 

ini dianggap penting untuk pengetahuan mahasiswa mengenai lapangan kerja di 

bidang akuntansi. 

Selain itu, ada variabel lain seperti biaya peluang seperti pada penelitian 

oleh Sugahara, Hiramatsu dan Boland (2009) dan Arnita, Rohaida, dan Zainal 

(2018). Biaya peluang dianggap penting dalam mempengaruhi jalur karir 

mahasiswa akuntansi dikarenakan mahasiswa memiliki pendapat pada faktor 

biaya dan manfaat. Keinginan untuk menjadi seorang akuntan khususnya akuntan 

bersertifikat profesional biasanya disebabkan oleh faktor biaya peluang. 
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Dan juga ada variabel niat bekerja di luar negeri yang dianggap masih 

belum diteliti oleh banyak peneliti didunia ini telah dilakukan oleh Thing dan 

Jalaludin (2018) karena dianggap mempengaruhi pemilihan karir pada mahasiswa 

akuntansi. Keinginan untuk bekerja diluar negeri dianggap mempengaruhi jalur 

karir mahasiswa disebabkan oleh karena adanya penghasilan yang lebih tinggi di 

luar negeri, pekerjaan dan ilmu yang lebih profesional di luar negeri, adanya 

kehidupan yang lebih baik di luar negeri, adanya relasi yang ingin ke luar negeri 

maupun adanya peluang yang lebih baik untuk bersaing di luar negeri. Namun 

semua itu tergantung terhadap minat dari pribadi masing-masing. 

 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Variabel Independen terhadap 

Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Pemilihan Karir Mahasiswa 

Akuntansi 

Menurut arti katanya, motivasi berarti pemberian motif. Motivasi bisa 

didefinisikan sebagai kekuatan individu yang bisa mendatangkan tingkat 

persistensi dan entusiasmenya didalam melakukan sesuatu. Abraham H. Maslow 

mengembangkan teori motivasi dan menguraikan opini bahwa seseorang memiliki 

lima tingkat kebutuhan, yakni:  

1.  Kebutuhan fisiologikal, yaitu : rasa haus, lapar, istirahat, 

2.  Kebutuhan akan rasa aman, dalam bentuk fisik, psikologikal, mental dan 

intelektual,  

3.   Kebutuhan akan kasih sayang,  

4.  Kebutuhan akan harga diri, yang secara umum tergambar dalam beberapa 

simbol-simbol status, dan  

5.  Aktualisasi diri, yang artinya bahwa ada peluang bagi individu untuk 

meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri individu tersebut sehingga 

dapat berubah menjadi kemampuan nyata.  

Ada dua bentuk motivasi, yaitu motivasi intrinsik dimana merupakan 

motivasi dari dalam diri yang meliputi kepuasan diri, kreativitas, otonomi, dan 

lingkungan yang dinamis. Selain motivasi intrinsik ada juga jenis motivasi lainnya 

yaitu motivasi ekstrinsik. Sebuah studi tentang faktor yang berpengaruh terhadap 
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pilihan karir dalam akuntansi oleh Gen Y mengungkapkan bahwa faktor intrinsik 

seperti kebutuhan akan otonomi, kreativitas juga menantang dan dinamis 

lingkungan memang memiliki pengaruh pada jalur karir Gen Y (Hsiao & Nova, 

2016). 

Sebuah studi oleh Mbawuni dan Nimako (2015) yang berbasis pada Theory 

of Planned Behavior berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang menarik 

keinginan mahasiswa untuk merintis karir di bidang akuntansi di Lebanonto. 

Temuan tersebut menyatakan bahwa faktor intrinsik dan pengaruh orangtua 

memiliki pengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi. Maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dalam temuan tersebut mengindikasi bahwa minat dan 

kesukaan untuk berkarir di dunia kerja yang berhubungan dengan akuntansi 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pemilihan karir mahasiwa 

akuntansi. Hasil di atas mirip dengan temuan Odia dan Ogiedu (2013) dan Ng et 

al. (2014). Minat individu terutama dalam jumlah, sistem keuangan, dan 

kreativitas mempengaruhi akuntansi pilihan siswa (Tan, 2015). 

Maka dari itu, muncul hipotesis: 

H1:  Motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi kota Batam. 

 

2.3.2 Pengaruh Motivasi Ekstrinsik terhadap Pemilihan Karir Mahasiswa 

Akuntansi  

Selain motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik juga mempengaruhi minat 

mahasiswa akuntansi dalam menyeleksi profesi di masa depan. Motivasi 

ekstrinsik merupakan kemauan dalam melaksanakan sesuatu yang didorong oleh 

faktor dari luar diri untuk memperoleh tujuan yang diinginkannya. Misalnya, 

seseorang tertarik untuk berkarir di bidang akuntansi dikarenakan banyaknya 

lapangan kerja yang tersedia dan tingginya penghasilan.  

Beberapa studi seperti yang diteliti oleh Ng et al. (2014) menghasilkan 

bahwa motivasi ekstrinsik tidak mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa 

akuntansi. Begitu pula dengan penelitian Porter dan Woolley (2015) yang 

menunjukkan temuan bahwa motivasi ekstrinsik seperti tingginya gaji dan 
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kesempatan kerja yang luas dihasilkan tidak memiliki pengaruh terhadap 

pemilihan karir mahasiswa akuntansi. 

Tetapi beberapa studi menyatakan sebaliknya bahwa motivasi ekstrinsik 

justru mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap pemilihan karir mahasiswa 

akuntansi. Seperti Odia dan Ogiedu (2013) yang menemukan ada beberapa faktor 

yang memiliki hubungan dengan profesi seperti prospek kerja dan gaji yang tinggi 

akan mempengaruhi pilihan karir mahasiswa akuntansi. Temuan ini mirip dengan 

temuan Hsiao dan Nova (2016) yang menyimpulkan ketersediaan lapangan kerja 

dan keamanan kerja memberikan pengaruh pada pilihan karir mahasiswa 

akuntansi untuk menjalani karir di bidang akuntansi. Menurut SAMSURI et al. 

(2016), seorang sarjana akuntansi Malaysia yang merasakan prospek karir, 

permintaan pasar kerja, gaji yang dibayar dan pengakuan sebagai faktor yang 

memiliki pengaruh terhadap keputusan mahasiswa akuntansi untuk merintis karir 

sebagai profesional akuntan.  

Maka dari itu, muncul hipotesis: 

H2:  Motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi kota Batam. 

 

2.3.3 Pengaruh Pengaruh dari Pihak Ketiga terhadap Pemilihan Karir 

Mahasiswa Akuntansi  

Biasanya pengaruh dari pihak ketiga berasal dari orang tua, teman, saudara 

dan guru pembimbing. Pengaruh dari pihak ketiga dikatakan memiliki hubungan 

dalam mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa akuntansi. Studi sebelumnya 

seperti Tan (2015) dan Porter dan Woolley (2015) menjelaskan bahwa mahasiswa 

akuntansi dalam memutuskan jalur karir dibidang akuntansi dipengaruhi oleh 

orang tua, guru, teman dan saudara.  

Namun demikian, ada penelitian membuktikan yang bertentangan mengenai 

pengaruh pihak ketiga dengan jalur mahasiswa akuntansi sebagai akuntan 

profesional seperti studi oleh Hsiao dan Nova (2016) yang mengungkapkan 

bahwa pengaruh faktor rujukan yang termasuk orang tua, teman, guru, penasihat 

kurang penting dalam memengaruhi jalur karir seseorang.  
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Maka dari itu, muncul hipotesis: 

H3:  Pengaruh dari pihak ketiga memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi kota Batam. 

 

2.3.4  Pengaruh Paparan Karir terhadap Pemilihan Karir Mahasiswa 

Akuntansi 

Paparan karir adalah informasi mengenai karir masa depan bagi mahasiswa 

(Ng et al., 2014). Biasanya informasi ini dapat diterima baik secara primer atau 

secara langsung maupun sekunder secara tidak langsung. Secara langsung, kita 

dapat menerima informasi ini dari orang yang kita kenal dekat seperti teman dan 

saudara. Sedangkan secara tidak langsung dapat kita terima dari website, 

lowongan kerja, koran. Paparan karir ini belum dipelajari oleh banyak peneliti 

sebelumnya dan diyakini sebagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap 

pemilihan karir mahasiswa akuntansi.  

Ng et al. (2014) dalam studi mereka menemukan bahwa paparan karir dari 

badan profesional dan universitas memiliki hubungan positif dengan jalur karir 

mahasiswa di Malaysia. Beberapa studi lainnya juga menemukan bahwa jalur 

mahasiswa akuntansi dipengaruhi oleh paparan karir yang diketahuinya.  

Maka dari itu, muncul hipotesis: 

H4:  Paparan karir memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi kota Batam. 

 

2.3.5  Pengaruh Biaya Peluang terhadap Pemilihan Karir Mahasiswa 

Akuntansi 

Biasanya seseorang akan merasakan baik biaya maupun manfaat dalam 

mengambil keputusan tentang jalur mereka, biaya peluang (yaitu manfaat yang 

harus dilepaskan seseorang) telah dipelajari sebagai faktor pendahulu dalam 

penelitian sebelumnya pada keputusan untuk menjadi seorang akuntan 

profesional.   

Sebuah studi oleh Arnita (2016) di Indonesia menemukan bahwa ada 

pengaruh positif antara biaya peluang terhadap jalur karir. Dia menyimpulkan 

bahwa sarjana akuntansi bersedia mengorbankan waktu dan uang mereka, dan 

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



15 

 

  Universitas Internasional Batam 

mereka bersedia untuk menyerap resiko yang terkait dengan pengejaran karir di 

bidang akuntansi. 

Maka dari itu, muncul hipotesis: 

H5:  Biaya peluang memiliki pengaruh positif  yang signifikan terhadap 

pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi kota Batam. 

 

2.3.6 Pengaruh Niat bekerja di luar negeri terhadap Pemilihan Karir 

Mahasiswa Akuntansi 

Niat bekerja di luar negeri tergantung pribadi mahasiswa masing-masing. 

Faktor minat bekerja di luar negeri ini merupakan faktor baru dalam 

mempengaruhi jalur karir mahasiswa akuntansi. Biasanya lebih banyak 

mahasiswa yang mempertimbangkan untuk bekerja di luar negeri karena peluang 

kerja yang lebih bagus, paparan karir dan pengalaman yang lebih bagus. Namun 

ada juga yang tidak berminat untuk bekerja di luar negeri dikarenakan  tidak 

menyukai gaya hidup yang bebas. Menurut penelitian (Thing & Jalaludin, 2018), 

niat bekerja di luar negeri ditemukan hasil signifikan positif terhadap pemilihan 

karir. 

Maka dari itu, muncul hipotesis: 

H6:  Niat bekerja di luar negeri memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi kota Batam. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1  Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Penelitian, sumber: Peneliti, 2019. 
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2.4.2 Perumusan Hipotesis 

H1:  Motivasi intrinsik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 

H2:  Motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 

H3:  Pengaruh dari pihak ketiga memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 

H4:  Paparan karir memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pemilihan 

karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 

H5:  Biaya peluang memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 

H6:  Niat bekerja di luar negeri memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap pemilihan karir mahasiswa mahasiswi akuntansi. 
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