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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Secara berkelanjutan, pemerintah terus menyusun berbagai program yang 

diharapkan dapat menarik investor dari berbagai negeri untuk meningkatkan 

perekonomian negara. Jumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) per 30 Juni 2019 sebanyak 634 perusahaan yang terdiri dari berbagai sektor 

usaha, dan jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah. Pesatnya peningkatan 

perusahaan yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja yang besar bagi 

negara (Purwati & Sari, 2015). Perusahaan tersebut diwajibkan untuk melaporkan 

laporan keuangan tahunan secara berkala maupun tahunan. Oleh sebab itu, profesi 

akuntan memegang peran penting dalam menjamin kesesuaian pelaporan keuangan 

yang dilakukan oleh perusahaan dengan ketentuan yang berlaku.  

 Profesi akuntan di Indonesia umumnya meliputi akuntan perusahaan, 

akuntan publik, akuntan pendidik, dan akuntan pemerintah. Masing-masing dari 

profesi tersebut memiliki sertifikasi tersendiri, seperti Certified Public Accountant 

(CPA) yang ditujukan untuk profesi akuntan publik, Certified Internal Auditor 

(CIA) untuk profesi auditor internal, dan lain-lain. Berkarir dalam profesi tersebut 

memerlukan beberapa tahapan tes untuk mendapatkan sertifikasi. Selain itu, profesi 

akuntan dituntut untuk bertindak profesional sesuai dengan etika yang berlaku dan 

bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat (Lestari, 2018). Untuk itu, 

instansi pendidikan diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas 

dari segi sikap maupun pengetahuan melalui proses pendidikan. Proses pendidikan 

tersebut berupa pembekalan diri mahasiswa hingga proses pemilihan karir. 

 Menurut Siskayani dan Saitri (2017), tahap terpenting dalam pembentukan 

sebuah karir adalah proses pemilihan karir itu sendiri sesuai dengan minat dan 

motivasi seseorang dalam memilih sebuah karir yang akan ditekuninya. Tujuannya 

adalah untuk melanjutkan hidup menjadi semakin baik pada masa yang akan 

datang. Karir merupakan suatu pola yang terbentuk selama bekerja dan sangat 

berhubungan dengan aktivitas dan pengalaman selama waktu kerja individu.  

 Dalam proses pemilihan karir, seorang mahasiswa tentu memikirkan 

berbagai pertimbangan dan faktor yang dapat mempengaruhi proses tersebut 
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sebelum memutuskan untuk berkarir dalam bidang tertentu. Alasan dan tujuan yang 

diharapkan merupakan hal yang penting dalam meneliti pemilihan karir (Chan, 

2012). Perencanaan karir sebelum memasuki dunia kerja dapat dikatakan sebagai 

faktor atau langkah awal yang penting untuk mencapai kesuksesan dalam berkarir. 

Namun, kebanyakan mahasiswa tidak melakukan perencanaan terhadap karir yang 

akan dipilih terlebih dahulu karena dihadapkan pada ketidakpastian di masa depan.  

 Menurut (Rasmini, 2007) meningkatkan minat mahasiswa dan 

perencanaan karir akan berguna selama proses perkuliahan sehingga materi dapat 

disampaikan dengan efektif kepada mahasiswa yang membutuhkan. Jika alasan dan 

faktor dalam pemilihan karir yang dilakukan oleh mahasiswa akuntansi dapat 

diidentifikasi, instansi pendidikan akuntansi dapat menyusun dan menerapkan 

sesuai dengan tuntutan pekerjaan, sehingga mahasiswa diharapkan dapat lebih 

mudah menyesuaikan kemampuannya setelah mereka lulus. Jadi, perencanaan karir 

merupakan faktor dan langkah awal dan sangat penting untuk mencapai kesuksesan 

dalam dunia berkarir. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penulis terdorong 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi”. 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

  Berdasarkan data dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2019, peminat 

akuntan masih sangat rendah dibanding negara Association of Southeast Asian 

Nation (ASEAN) lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Padahal, 

jumlah lulusan S-1 di Indonesia dalam bidang akuntansi mencapai sekitar 35.000 

orang per tahun, sedangkan jumlah akuntan terdaftar berdasarkan pelaporan 

periodik Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) per triwulan 2 pada tahun 

2019 hanya sebanyak 21.775 orang.  

 Selain itu, data yang dilaporkan oleh PPPK per triwulan 2 pada tahun 2019 

menunjukkan jumlah akuntan publik hanya sebanyak 1.417 orang Berdasarkan 

jumlah tersebut, sekitar 60% diantaranya akan segera melewati usia produktif yang 

menimbulkan kekhawatiran jumlah akuntan dalam beberapa tahun ke depan. 

Informasi lain yang dipaparkan adalah pertambahan jumlah akuntan publik baru 

menurun drastis dari 212 izin pada tahun 2017 menjadi 86 izin pada tahun 2018. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang dan urgensi penelitian, maka 

dijabarkan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi intrinsik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pemilihan karir mahasiswa akuntansi? 

2. Apakah motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pemilihan karir mahasiswa akuntansi? 

3. Apakah pengaruh dari orang ketiga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi? 

4. Apakah paparan karir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pemilihan karir mahasiswa akuntansi?  

 

1.4  Tujuan Penelitian 

  Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik terhadap pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi ekstrinsik terhadap pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh dari orang ketiga terhadap pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh paparan karir terhadap pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

  Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi: 

1. Pemerintah 

 Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan 

informasi tambahan oleh pemerintah dalam menyusun programnya. Selain 

itu, diharapkan dapat meringankan beban pemerintah dalam mengatasi 

kurangnya jumlah akuntan di Indonesia. 
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2. Perusahaan 

 Hasil yang disajikan diharapkan mampu memberikan manfaat kepada 

perusahaan yang membutuhkan. Hasil tersebut juga diharapkan dapat 

membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawannya, 

mengenai faktor dan alasan yang dijadikan para mahasiswa untuk memilih 

berkarir dalam bidang akuntansi. 

3. Instansi pendidikan 

 Hasil yang didapatkan juga diharapkan dapat memberikan bahan informasi 

dan referensi tambahan bagi para instansi pendidikan. Informasi yang 

dipaparkan dapat digunakan oleh instansi pendidikan dalam meningkatkan 

minat mahasiswa untuk berkarir sebagai seorang akuntan profesional. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

  Sistematika pembahasan ditulis guna memberikan gambaran secara umum 

mengenai isi dan kajian dalam penyusunan laporan ini. Masing-masing bab dalam 

laporan yang disusun dirincikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini memberikan penjelasan secara singkat mengenai latar belakang 

penelitian, urgensi yang menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian ini, tujuan dan manfaat yang diharapkan dalam penelitian, 

serta mengenai sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Pada bab ini akan memaparkan teori yang relevan terhadap topik 

penelitian, model yang digunakan oleh peneliti terdahulu, hubungan 

pengaruh antar variabel dalam penelitian, serta memaparkan tentang 

model yang diterapkan oleh penulis dan perumusan hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan menjelaskan secara rinci metode yang diterapkan oleh 

penulis meliputi rancangan penelitian, objek yang ditentukan oleh 

penulis untuk dijadikan sampel, definisi dari operasional variabel, serta 

teknik dalam mengumpulkan data dan metode analisis yang digunakan 

oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini. 
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BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis akan membahas tentang hasil uji terhadap data yang 

telah diperoleh, terdiri dari pembahasan tentang analisis statistik 

deskriptif, hasil dari pengujian kualitas data yang diperoleh, hasil uji 

asumsi klasik, serta penjelasan mengenai hasil uji hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Pada bab ini akan membahas kesimpulan dari keseluruhan penelitian 

yang telah dilakukan penulis, kemudian saran dan rekomendasi dari 

penulis untuk meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti yang akan datang. 
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