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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

   

2.1.  Pemilihan Karir 

 Menurut Harnovinsah (2017), pemilihan karir merupakan suatu proses 

atau aktivitas individual untuk bersiap memasuki lingkungan kerja dengan melalui 

serangkaian arahan dan kegiatan sistematis, yang bertujuan untuk memilih bidang 

sesuai dengan minat masing-masing individu. Pemilihan karir yang dilakukan oleh 

mahasiswa akuntansi untuk menjadi seorang akuntan dimulai dari mengumpulkan 

informasi dan mempertimbangkan berbagai alternatif karir yang didapatkan selama 

di universitas. Sementara itu, dosen membantu mahasiswa dalam memperkenalkan 

sifat karir seorang akuntan dengan cara menyediakan berbagai informasi, 

pengetahuan, dan keterampilan merupakan hal terpenting untuk keberhasilan dalam 

berkarir sebagai profesi akuntan. Kumpulan informasi yang didapat oleh 

mahasiswa akuntansi tentang akuntan publik atau akuntan lainnya merupakan 

langkah pertama dan paling penting selama proses pertimbangan untuk menjadi 

seorang akuntan.  

 Dibabe, Wubie, dan Wondmagen (2015) berpendapat bahwa pilihan karir 

merupakan proses seumur hidup dalam hal pengambilan keputusan bagi yang 

mencari kepuasan besar dari pekerjaannya. Orang yang sedang membuat keputusan 

dalam pemilihan karir akan mempertimbangkan minat dan nilai mereka dengan 

peluang dan bakat yang tersedia, serta biaya untuk mengejar peluang tersebut. 

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan karir seperti teori kognitif sosial dan 

teori Parsons. Teori kognitif sosial mengatakan bahwa keluarga dan kerabat 

memiliki pengaruh dalam pemilihan karir mahasiswa, sedangkan teori Parsons 

menjelaskan bahwa individu harus mempertimbangkan kesesuaian kemampuan 

dan keterampilan mereka terhadap pekerjaan tertentu. 

 Kunartinah dan Widiatmoko (2003) menjelaskan bahwa konsep karir 

dapat dilihat dari tiga cara, yaitu posisi dan jabatan dalam perusahaan yang 

dipegang oleh individu pada kurun waktu tertentu, berkaitan dengan mobilitas 

dalam suatu perusahaan, dan tingkat kesuksesan individu yang dilihat dari gaya 

hidupnya. Adapun tahap-tahap karir terdiri dari: 
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1. Tahap pertama adalah pilihan karir. Dalam periode ini, individu 

melakukan perencanaan misi dan harapan yang berkaitan dengan masa 

depan atau tujuan hidup. Perencanaan yang dilakukan sesuai dengan 

jurusan dan pendidikan yang dipilih oleh individu tersebut. 

2. Tahap kedua adalah karir awal. Pada tahap ini, individu akan meninjau 

kembali pelajaran dan pengalaman yang didapatkan serta menentukan 

harapan di masa depan. 

3. Tahap selanjutnya adalah karir pertengahan. Individu pada tahap ini akan 

terlihat lebih produktif, semakin terlihat, memiliki tanggung jawab yang 

tinggi, dan memulai rencana karir yang berjangka waktu panjang. 

4. Tahap terakhir adalah karir akhir dan pensiun. Individu perlahan mulai 

melepaskan diri dari tugas dan tanggung jawab, melatih penerusnya, dan 

memindahkan tanggung jawab yang dipikulnya kepada individu junior.  

 

2.2  Model Penelitian Terdahulu 

 Paolillo dan Estes (1982) melakukan analisis empiris terhadap faktor yang 

berpengaruh dalam proses pemilihan karir di antara akuntan, pengacara, insinyur, 

dan dokter. Kuesioner disebarkan melalui surat kepada 625 anggota secara acak 

yang terdaftar di masing-masing organisasi profesional meliputi American Institute 

of Certified Public Accountants (AICPA), American Bar Association (ABA), 

American Society of Mechanical Engineers (ASME), dan American Medical 

Association (AMA). Variabel independen yang dipilih dalam penelitiannya berupa 

potensi penghasilan, asosiasi dengan orang lain di lapangan, pengaruh dari orang 

tua, biaya edukasi, status sosial yang dicapai, kepuasan kerja, jumlah tahun atas 

pendidikan formal yang dibutuhkan, bakat terhadap subjek, pengaruh dari pendidik, 

pengaruh dari orang terdekat, pengalaman kerja sebelumnya, dan ketersediaan 

lapangan pekerjaan. 

 Penelitian lain menjadikan mahasiswa yang terdaftar di Sydney University 

dan New South Wales University sebagai sampel. Fakultas atau departemen yang 

dipilih berupa akuntansi, teknik, hukum, dan kedokteran. Kuesioner yang 

didistribusikan berjumlah 410 dan hanya 367 kuesioner yang bisa digunakan untuk 

analisis lebih lanjut. Penelitian tersebut dilakukan oleh Gul, Andrew, Leong, dan 
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Ismal (1989) yang memilih potensi pendapatan, asosiasi dengan orang lain, 

pengaruh dari orang tua, status sosial, kepuasan kerja, jumlah tahun atas pendidikan 

formal, bakat, pengaruh dari pendidik, pengaruh dari orang yang dikenal, 

pengalaman kerja sebelumnya, dan lowongan kerja sebagai variabel independen 

dalam model penelitiannya. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Auyeung dan Sands (1997) mengadopsi 12  

faktor dari penelitian Paolillo dan Estes (1982). Subjek yang mengajukan diri untuk 

berpartisipasi dalam penelitian tersebut adalah mahasiswa jurusan akuntansi yang 

berasal dari empat universitas di Australia, Hong Kong, dan Taiwan. Pada tahun 

yang sama, Lowe dan Simons (1997) melakukan penelitian di Amerika Serikat 

bagian timur laut. Data dikumpulkan dengan melakukan survei terhadap mahasiswa 

tahun kedua di perguruan tinggi swasta yang berjumlah 658 mahasiswa. Kuesioner 

dibagikan dan dikumpulkan oleh pendidik selama sesi kelas normal. Terdapat 13 

faktor yang digunakan dalam penelitiannya meliputi pendapatan di masa depan, 

pilihan karir yang tersedia, pendapatan pokok, bakat, tantangan intelektual, 

kesempatan berwiraswasta, gengsi, nasihat orang tua, pendidik, pengalaman kerja, 

teman, dan profesi orang tua. 

 Mauldin, Crain, dan Mounce (2000) melakukan penelitian pada 

univeristas di Amerika Serikat bagian tenggara. Instrumen didistribusikan kepada 

166 mahasiswa yang berasal dari tiga universitas. Faktor yang diteliti terbagi 

menjadi tiga bagian, terdiri dari pengaruh instruktor akuntansi, waktu yang spesifik 

pada saat pengambilan keputusan, dan faktor-faktor relevan lainnya.  

 Penelitian berikutnya dilakukan oleh Said, Ghani, Hashim, dan Nasir 

(2004) dengan mendistribusikan 1.000 kuesioner ke mahasiswa yang berada pada 

tingkat semester pertama dan semester akhir. Mahasiswa yang dipilih berdasarkan 

universitas yang terdaftar di Menteri Pendidikan. Faktor yang diteliti berupa 

paparan karir, pengaruh dari orang ketiga, gaji awal yang didapatkan, dan keahlian. 

 Pada tahun berikutnya, Myburgh (2005) meneliti tentang analisis empiris 

terhadap faktor-faktor dalam pemilihan karir yang mempengaruhi mahasiswa 

akuntansi tahun pertama. Mahasiswa yang diteliti merupakan mahasiswa di 

Universitas Pretoria pada tahun 2004. Kuesioner didistribusikan selama 

perkuliahan akuntansi keuangan untuk memastikan tingkat respon yang tinggi dan 

Melvin Tantioso. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi. 
UIB Repository©2020



9 
 

    Universitas Internasional Batam  

menghindari respon yang bias. Kuesioner yang didistribusikan berjumlah 550 dan 

diterima kembali sebanyak 478. Kuesioner yang didistribusikan terbagi menjadi 

sembilan data, meliputi demografi responden, motivasi pemilihan karir, manfaat 

profesi yang dirasakan, kendala profesi yang dirasakan, persepsi umum, 

diskriminasi dalam profesi, tujuan karir, dan perencanaan karir. 

 Pada tahun yang sama, Oktavia (2005) melakukan studi survei pada 

mahasiswa akuntansi yang terdaftar di Universitas Widyatama. Jumlah kuesioner 

yang berhasil terkumpul sebanyak 176. Faktor-faktor yang diteliti berupa nilai 

intrinsik profesi, penghasilan jangka pendek maupun panjang, pengetahuan 

mengenai keuntungan, persepsi terhadap pengorbanan profesi, fleksibilitas profesi, 

peluang untuk menjadi pimpinan, peluang pasar kerja, dan pekerjaan yang menarik 

namun sibuk. 

 Setiyani (2005) melakukan penyebaran kuesioner berjumlah 750 ke 

delapan perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa. Mahasiswa yang terpilih sebagai 

sampel merupakan mahasiswa jurusan akuntansi semester 7 (tujuh). Variabel yang 

dipilih dalam penelitiannya meliputi pertimbangan atas pasar pekerjaan, nilai 

intrinsik pekerjaan, imbalan, pelatihan profesional, pengakuan profesional, 

lingkungan pekerjaan, dan nilai sosial. Penelitian lain dengan menggunakan 

variabel yang hampir sama diteliti oleh Merdekawati dan Sulistyawati (2011). 

Penelitian tersebut tidak memilih nilai intrinsik pekerjaan sebagai variabel 

independen, tetapi memilih variabel personalitas dalam penelitiannya. Populasi 

yang ditargetkan adalah mahasiswa akuntansi program S-1 pada perguruan tinggi 

swasta yang ada di Semarang. Penentuan sampel dalam penelitiannya 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria berupa mahasiswa yang 

sedang atau telah menempuh pelajaran audit 1 (satu) dan 2 (dua). Kuesioner dengan 

pengukuran skala Likert 1-5 digunakan dalam proses pengumpulan data.  

 Penelitian dengan model serupa juga dilakukan oleh Sulistyawati, 

Ernawati, dan Sylviana (2013) terhadap mahasiswa yang mengambil jurusan 

akuntansi dan terdaftar sebagai mahasiswa angkatan 2007 di Universitas 

Diponegoro dan Universitas Katolik Soegijapranata. Teknik dalam pengumpulan 

sampel adalah menggunakan teknik purposive accidental sampling dan perhitungan 

minimal sampel menggunakan rumus Slovin. Setelah dilakukan perhitungan 
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minimal sampel menggunakan rumus, diketahui bahwa sampel yang harus 

didapatkan paling sedikit berjumlah 76 responden. Sari (2013) juga melakukan 

penelitian pada variabel yang sama kecuali personalitas. Purposive Sampling 

merupakan metode yang digunakan dalam penelitiannya dengan populasi berupa 

mahasiswa akuntansi kelas pagi pada angkatan 2007 dan 2008 sebanyak 119 

mahasiswa. 

 Zyl dan Villiers (2011) menerapkan pengukuran dalam penelitiannya 

menggunakan tujuh poin skala Likert. Subjek yang dijadikan sampel adalah 

mahasiswa bisnis tahun pertama universitas di Afrika Selatan. Variabel yang diteliti 

berjumlah 12 yaitu pengaruh dari profesi lainnya, orang tua, biaya pendidikan, 

pendidik, potensi pendapatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, jumlah tahun 

pendidikan yang diwajibkan, bakat mahasiswa, teman atau kenalan, status sosial, 

kepuasan terhadap pekerjaan, dan pengalaman kerja. 

 Boland dan Sugahara (2006) melakukan penelitian tentang persepsi 

mahasiswa Jepang terhadap profesi akuntan selama proses pemilihan karir. 

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner diisi oleh mahasiswa fakultas bisnis 

seperti administrasi bisnis, keuangan, asuransi, hukum komersial, dan akuntansi. 

Jumlah sampel yang terkumpul sebanyak 373 setelah dilakukan pembuangan 

terhadap sampel yang tidak bisa digunakan. Variabel yang diteliti berupa keahlian 

yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan, pengaruh dari manusia seperti 

kenalan, teman, keluarga, pendidik, dan lainnya, nilai intrinsik, faktor pertimbangan 

pekerjaan, prospek karir, dan biaya untuk menjadi akuntan publik. 

 Tan dan Laswad (2006) melakukan penelitian terhadap keyakinan, bakat, 

dan niat mahasiswa akuntansi. Faktor yang berkaitan dengan pasar kerja, persepsi 

terhadap kursus akuntansi, faktor intrinsik, bakat dan minat yang tulus pada subjek, 

jumlah tahun pendidikan formal, referensi, dan persepsi terhadap profesi akuntansi 

dipilih sebagai variabel independen. Subjek yang ditargetkan dalam penelitiannya 

berupa mahasiswa bisnis yang berada pada tahun pertama kursus pengantar 

akuntansi. Mahasiswa yang dipilih merupakan mahasiswa yang terdaftar pada 

universitas multi-kampus di Selandia Baru. Kuesioner yang dibagikan berjumlah 

1.422 dan sebanyak 1.009 kuesioner diterima secara lengkap. Penelitian tersebut 

berhubungan dengan penelitian berikutnya oleh Tan dan Laswad (2009) karena 
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jenis penelitian yang diterapkan merupakan penelitian longitudinal. Penelitian 

tersebut meneliti pada mahasiswa yang sama saat berada pada program tahun 

pertama dan tahun ketiga di Selandia Baru. 

 Karir akuntansi yang dipandang dari perspektif mahasiswa universitas di 

Malaysia pada abad ke-21 diteliti oleh Ghani, Said, Nasir, dan Jusoff (2008). 

Penelitian tersebut memilih mahasiswa tahun pertama dan tahun terakhir yang 

terdaftar di universitas swasta di Malaysia untuk dijadikan sampel. Pengumpulan 

sampel dengan cara menggunakan kuesioner yang diadopsi dari beberapa penelitian 

lainnya. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi alasan mahasiswa 

untuk menjadi akuntan publik yang dinilai dari faktor paparan karir, faktor penting 

yang didapat dari profesi, dan akuisisi kualitas penting dari seorang akuntan.  

 Pada tahun berikutnya di negara yang sama, Ghani dan Said (2009) 

melakukan penelitian yang bersifat komparatif. Penelitian tersebut meneliti tentang 

perbedaan persepsi oleh mahasiswa melayu dan cina terhadap karir akuntansi. 

Mahasiswa di Malaysia yang terdaftar di universitas negeri maupun swasta 

merupakan sampel dalam penelitian tersebut. Faktor yang digunakan untuk 

menganalisis perbedaan persepsi oleh mahasiswa akuntansi adalah karir yang 

disukai, faktor yang penting dalam profesi, akuisisi kualitas penting dari seorang 

akuntan, dan prospek masa depan dari seorang akuntan. 

 Sugahara, Hiramatsu, dan Boland (2009) melakukan penelitian tentang 

niat mahasiswa akuntansi untuk berkarir menjadi seorang Certified Public 

Accountant (CPA) di Jepang. Data penelitian dikumpulkan melalui 366 kuesioner 

yang tersebar di 13 universitas di Jepang. Variabel bebas yang dipilih berupa 

pengalaman belajar sebelumnya, pengalaman kerja, biaya yang diperlukan, persepsi 

terhadap profesi akuntansi, dan jenis kelamin.  

 Dalam tahun yang sama, Jackling dan Keneley (2009) melakukan 

penelitian terhadap pengaruh pada pasokan lulusan akuntansi di Australia. Sampel 

yang terkumpul melalui kuesioner adalah data yang didapatkan dari 437 mahasiswa 

program sarjana akuntansi pada Universitas Victorian di Australia. Variabel 

independen yang diteliti berupa minat intrinsik, minat ekstrinsik, dan pengaruh dari 

orang lain. 
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 Pada universitas yang sama, McDowall dan Jackling (2010) melakukan 

penelitian terhadap warga Australia. Karakteristik latar belakang, accounting as a 

discipline, profesi akuntansi, aktivitas kerja, gengsi, pengaruh dari suatu kelompok 

dipilih oleh McDowall dan Jackling (2010) sebagai faktor yang mempengaruhi 

sikap terhadap profesi akuntansi oleh orang Australia. Sampel dalam penelitiannya 

berupa mahasiswa yang sedang mengambil tahun kedua program sarjana akuntansi 

pada Universitas Victoria di Australia. Kuesioner didistribusikan di kelas pada 

akhir semester dan sebanyak 131 tanggapan yang diterima dan bisa digunakan. 

 Law (2010) melakukan penelitian tentang karir mahasiswa akuntansi 

untuk berpraktik menjadi seorang akuntan publik di pos-Enron. Penelitian yang 

dilakukan menggunakan model tindakan beralasan atau disebut sebagai reasoned 

action model. Faktor intrinsik, imbalan finansial, akuntansi sekolah menengah, 

jenis kelamin, fleksibilitas pilihan karir, dan pengaruh dari orang tua dipilih sebagai 

variabel independen untuk diteliti lebih lanjut pengaruhnya terhadap pilihan karir 

mahasiswa. Instrumen berupa kuesioner disebarkan kepada 214 mahasiswa 

semester akhir yang terdiri dari tiga universitas di Hong Kong. 

 Uyar, Gungormus, dan Kuzey (2011) dalam penelitiannya menargetkan 

mahasiswa program bisnis (seperti akuntasi, perbankan manajemen, dan lain-lain) 

yang sudah mengikuti kursus pengantar akuntansi keuangan di Sekolah Vokasi 

Istanbul Universitas Fatih dalam dua tahun. Kuesioner yang dibagikan berjumlah 

320 mahasiswa dan yang diisi lengkap berjumlah 179 kuesioner. Variabel 

independen yang diteliti adalah lowongan pekerjaan, minat, kemampuan, 

penghasilan, status, keluarga dan kenalan, sedangkan variabel dependennya adalah 

karir akuntan. 

 Yusoff, Omar, Awang, Yusoff, dan Jusoff (2011) meneliti topik tentang 

pengetahuan atas akuntansi profesional sebagai faktor berpengaruh dalam 

pemilihan karir. Penelitian tersebut dilakukan pada mahasiswa tingkat akhir yang 

mengambil program sarjana dan diploma terdiri dari sarjana akuntansi, diploma 

akuntansi, dan diploma sistem informasi akuntansi di Universitas Teknologi 

MARA Terengganu. Sebanyak 71 kuesioner yang diterima dengan lengkap dan 

kemudian dianalisis lebih lanjut. 
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 Chan (2012) melakukan penelitian terhadap pemilihan karir mahasiswa 

Unika Widya Mandala Surabaya. Kriteria sampel yang dipilih adalah mahasiswa 

angkatan 2008 yang mengambil program S-1 jurusan akuntansi. Jumlah sampel 

yang ditentukan berdasarkan formula Yamane adalah 71 orang. Variabel bebas 

yang diteliti adalah penghargaan yang bersifat finansial, nilai sosial yang 

didapatkan oleh seorang akuntan, lingkungan pekerjaan, pertimbangan atas pasar 

kerja, pengakuan dan pelatihan profesional, personalitas dan pencapaian akademik 

terhadap variabel dependen yang diteliti yaitu pemilihan karir.  

 Pada tahun yang sama, Law dan Yuen (2012) melakukan wawancara 

terhadap mahasiswa akuntansi tahun ke-21 yang terdiri dari empat universitas di 

Hong Kong. Mahasiswa dipilih secara acak untuk diwawancara sesuai dengan yang 

terdaftar di kursus. Faktor yang diteliti berupa minat intrinsik, pengaruh dari orang 

tua, performa yang rendah pada tahun pertama kursus akuntansi, paparan karir yang 

ditemukan, imbalan keuangan, dan jenis kelamin. 

 Penelitian berikutnya dilakukan oleh Odia dan Ogiedu (2013) dengan jenis 

penelitian yaitu penelitian bertingkat. Populasi dalam penelitian tersebut 

merupakan mahasiswa akuntansi yang terdaftar di tiga universitas, terdiri dari 

Universitas Benin, Igbidedion University Okada, dan Universitas Ambrose Alli 

dengan jumlah sampel yang berhasil terkumpul adalah sebanyak 300 kuesioner. 

Faktor individu seperti minat, kelompok referensi seperti orang tua dan kenalan, 

faktor terkait pekerjaan, persepsi terhadap akuntansi, dan status akuntansi 

dibandingkan profesi lainnya merupakan variabel yang diteliti.  

 Mulianto dan Mangoting (2014) memilih penghargaan yang bersifat 

finansial, pengakuan profesional, personalitas dari masing-masing individu, 

pertimbangan atas pasar kerja, faktor lingkungan pekerjaan, nilai sosial yang 

dirasakan, dan pengaruh dari orang tua sebagai variabel independen dalam 

penelitiannya tentang pemilihan untuk berkarir sebagai konsultan pajak oleh 

mahasiswa akuntansi. Jumlah populasi yang ditentukan sebanyak 1.308 mahasiswa 

dengan sampel penelitian berjumlah 80 mahasiswa setelah dilakukan perhitungan 

Roscoe dengan metode penentuan sampel yaitu purposive sampling.  

 Purwati dan Sari (2015) menambahkan variabel peran jenis kelamin, 

pendidik profesional, nilai intrinsik dari pekerjaan, dan pelatihan profesional dalam 
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penelitiannya. Penelitian tersebut dilaksanakan di Universitas Jenderal Soedirman 

dan Universitas Muhammadiyah Purwokerta pada mahasiswa fakultas bisnis dan 

ekonomi. Teknik yang diterapkan dalam penentuan sampel merupakan simple 

random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 90 mahasiswa. 

 Abrahams, Jano, dan Lill (2015) melakukan penelitian terhadap mahasiswa 

program sarjana pada universitas nirlaba di Afrika Selatan. Penelitian tersebut 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari diskriminasi, fleksibilitas dan prospek 

terhadap bidang, promosi, reputasi, pendidik, rintangan, dan studi masa depan 

terhadap pemilihan karir. Penelitian tersebut mengadopsi kuesioner terstruktur dan 

teknik convenience sampling. Kriteria yang digunakan untuk memilih populasi 

adalah mahasiswa program sarjana yang terdaftar pada tahun 2013 di universitas 

nirlaba Afrika Selatan.  

 Jaffar, Ismail, dan Zahid (2015) menjadikan mahasiswa di empat 

universitas swasta dan negeri sebagai populasi. Universitas yang dipilih adalah 

universitas yang terdaftar pada tingkat lima (luar biasa) dalam Malaysia Quality 

Agency SETARA rating 2011. Variabel independen dalam model penelitiannya 

berupa faktor lingkungan, faktor yang berkaitan dengan orang lain, kemampuan 

perilaku, dan faktor demografi. Pada tahun yang sama, Omar, Zakaria, Ismal, Sin, 

dan Selvakumar (2015) meneliti tentang referensi pemilihan karir dengan variabel 

bebas yang dipilih berupa gaji pokok, reputasi pemilik usaha, dan lingkungan 

pekerjaan. Penelitian tersebut dilakukan pada 200 mahasiswa program sarjana 

dengan menggunakan kuesioner berdasarkan pengukuran lima poin skala Likert. 

Metode yang diterapkan adalah metode convenience sampling. 

 Dibabe et al. (2015) melakukan penelitian dengan populasi yang dipilih 

berupa mahasiswa dan para sarjana di perguruan tinggi fakultas bisnis dan ekonomi. 

Jumlah populasi yang ditargetkan tercatat sebanyak 1.858 orang. Data primer 

didapatkan melalui kuesioner terstruktur dari responden yang dipilih secara acak. 

Penentuan sampel dalam penelitian berdasarkan metode stratified sampling. 

Variabel independen yang digunakan adalah ketertarikan atau minat terhadap 

akuntansi, kemampuan dan kreativitas dalam akuntansi, lowongan pekerjaan dan 

pendapatan, status sosial, tanggung jawab hukum, lingkungan pekerjaan, keluarga 

dan kenalan, sedangkan variabel dependennya adalah pilihan karir.  
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 Asmoro, Wijayanti, dan Suhendro (2016) melakukan penelitian dengan 6 

(enam) variabel independen dan 1 (satu) variabel kontrol. Variabel independen 

terdiri dari nilai sosial, imbalan atau gaji, pengakuan dan pelatihan profesional, 

serta pertimbangan atas pasar kerja, sedangkan satu variabel kontrol adalah 

personalitas. Penelitian dilaksanakan dengan menerapkan metode survei 

menggunakan kuesioner dan teknik purposive sampling. Populasi yang ditentukan 

adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2012. Kuesioner disebarkan kepada 100 

mahasiswa dengan pengukuran skala Likert 1-5.  

 Berbeda dengan Juliansah dan Suryaputri (2016) yang melakukan 

penelitian dengan variabel kontrol berupa nilai mata kuliah audit. Populasi dalam 

penelitian tersebut berupa mahasiswa program sarjana akuntansi di Universitas 

Trisakti. Judgement sampling merupakan teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan sampel dengan kriteria berupa mahasiswa yang berada pada tingkat 

akhir. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan menerapkan pengukuran 

lima poin skala Likert. 

 Lukman dan Juniati (2016) meneliti faktor yang memiliki pengaruh 

terhadap berkarir sebagai akuntan publik. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian tersebut menggunakan pendekatan model tindakan beralasan. Faktor 

yang diteliti berupa nilai intrinsik, jenis kelamin, pengaruh dari orang tua, persepsi 

dari mahasiswa, serta pertimbangan atas pasar kerja. Sebanyak 214 kuesioner 

didistribusikan ke tiga universitas di Jakarta. 

 Rababah (2016) melakukan penelitian pada Universitas X di Uni Emirat 

Arab. Kuesioner didistribusikan sebanyak 93 salinan ke responden yang ditentukan, 

sedangkan jumlah kuesioner yang diterima kembali berjumlah 86 kuesioner. 

Kuesioner yang didistribusikan terbagi menjadi 2 (dua) bagian. Bagian pertama 

berisi tentang keterangan demografi responden dan bagian kedua berisi tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pengumpulan data 

dilaksanakan mulai dari 15 Oktober 2014 sampai dengan 02 Desember 2014. 

Faktor-faktor yang diteliti dalam modelnya terdiri dari reputasi universitas, minat 

pribadi individu, prospek tentang karir, anggota keluarga dan orang terdekat, dan 

media. 
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 Harnovinsah (2017) melakukan penelitian mengenai pemilihan karir oleh 

mahasiswa akuntansi dan faktor yang mempengaruhinya. Populasi yang dipilih 

merupakan mahasiswa akuntansi tingkat semester 7 (tujuh) universitas di Jakarta. 

Penelitiannya dilakukan dengan menyebarkan 800 kuesioner ke-17 universitas di 

Jakarta yang memiliki jurusan akuntansi. Faktor yang diteliti adalah peluang kerja 

yang baik, tertarik pada akuntan publik, sejalan dengan subjek ilmu yang diambil, 

lebih nyaman bekerja secara mandiri, pengaruh dari keluarga, keinginan untuk 

pindah ke bidang lain suatu saat, penghasilan tinggi yang diharapkan, status sosial 

yang baik, dan dipengaruhi oleh teman. Variabel dependennya adalah pemilihan 

karir. 

 Aziz, Ibrahim, Sidik, dan Tajuddin (2017) meneliti tentang persepsi dan 

niat mahasiswa untuk mengejar kualifikasi profesional dalam bidang akuntansi. 

Pengumpulan data dalam penelitian tersebut dengan cara melakukan survei dengan 

bantuan instrumen berupa kuesioner. Populasi yang dipilih berupa mahasiswa 

akuntansi universitas di Malaysia dengan jumlah sebanyak 2.050 mahasiswa. 

Perhitungan minimal sampel yang didapat sebanyak 1.000 dan teknik penentuan 

sampel merupakan teknik random sampling. Variabel bebas dalam model yang 

diterapkan meliputi gaji, keamanan atau stabilitas pekerjaan, gengsi atau status, 

memiliki kesempatan untuk maju, nasihat yang diterima, bantuan finansial, dan 

kepribadian grit. 

 Siskayani dan Saitri (2017) menentukan sampel dalam penelitiannya yaitu 

mahasiswa akuntansi yang berada pada kelompok kelas regular semester 7 (tujuh) 

angkatan 2013 di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Teknik yang diterapkan 

untuk penentuan sampel dalam penelitiannya merupakan teknik sampling jenuh. 

Variabel independen yang dipilih dalam modelnya meliputi variabel lingkungan 

pekerjaan, nilai intrinsik pekerjaan, personalitas, gaji atau bayaran yang didapatkan, 

nilai sosial yang didapatkan, pengakuan dan pelatihan profesional, serta 

pertimbangan atas pasar kerja. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) merupakan penelitian 

kualitatif yang didesain dalam bentuk survei pada mahasiswa akuntansi yang 

terdaftar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Variabel yang dipilih dalam 

model meliputi pelatihan profesional, personalitas, penghargaan yang bersifat 
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finansial, nilai sosial yang didapatkan, pertimbangan atas pasar kerja, lingkungan 

pekerjaan, dan pengakuan profesional. Sampel penelitian yang diuji sebanyak 85 

sampel. 

 Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Handoyo (2018) meneliti 

tentang motivasi studi, performa akademik, dan komitmen karir dalam profesi 

akuntansi. Variabel operasional dalam penelitian tersebut berupa minat intrinsik, 

minat ekstrinsik, keyakinan normatif, antisipasi konflik, performa akademik, dan 

komitmen profesi. Proses pengumpulan data menggunakan instrumen kuesioner 

dengan format google form. Kuesioner tersebut disebarkan melalui e-mail atau 

peron komunikasi. Purposive sampling merupakan teknik yang diterapkan dalam 

penelitian tersebut dengan populasi berupa mahasiswa akuntansi yang aktif 

sebanyak 637 mahasiswa. Sampel yang ditentukan sebanyak 101 mahasiswa 

program sarjana di Universitas Padjadjaran. 

 Owusu, Anderson, Kwakye, Bekoe, dan Ofori (2018) meneliti topik tentang 

faktor yang berpengaruh pada pemilihan karir mahasiswa tersier di Ghana dengan 

membandingkan antara jurusan ilmu dan bisnis. Penelitian tersebut dilakukan pada 

mahasiswa di Universitas Ashesi yang mengambil jurusan administrasi bisnis, 

sistem informasi manajemen, ilmu komputer dan teknik. Jumlah populasi pada saat 

dilakukan penelitian tersebut berjumlah 679 per Agustus 2015. Faktor yang diteliti 

dalam penelitian tersebut berupa sikap yakin dan ekspektasi terhadap hasil, 

normatif sosial dan budaya, serta sikap kontrol dan efikasi diri. 

 Santos dan Almeida (2018) melakukan penelitian dengan pendekatan 

berupa teori perilaku yang direncanakan. Penelitian tersebut memilih perilaku, 

norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku sebagai faktor yang akan diteliti. 

Sebanyak 1.022 mahasiswa program sarjana akuntansi pada universitas negeri di 

Parana yang ditargetkan sebagai populasi penelitian. Sampel yang diterima dan 

dinyatakan valid berjumlah 691 responden. 

 

2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Pemilihan Karir 

2.3.1 Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap Pemilihan Karir 

  Motivasi intrinsik merupakan suatu pengalaman positif yang berasal dari 

diri seseorang ketika ia mengambil suatu tindakan atau aktivitas atas kemauan  
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sendiri untuk menghadapi tantangan yang memberikan kepuasan pribadi (Ryan & 

Deci, 2000). Selain itu, Jackling dan Keneley (2009) mendefinisikan motivasi 

intrinsik sebagai suatu kepuasan bagi diri seseorang yang didapatkan dari hasil 

melakukan beberapa aktivitas. Minat pribadi dan kepuasan pribadi merupakan dua 

komponen yang dicakup dalam motivasi intrinsik. 

 Penelitian dari Odia dan Ogiedu (2013) menyatakan bahwa motivasi 

intrinsik dapat mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa. Ketertarikan terhadap 

pelajaran akuntansi, yakin akan mampu mendapatkan hasil yang baik, dan tertarik 

pada pelajaran yang bersifat angka-angka merupakan alasan atau faktor utama yang 

secara intrinsik memotivasi mahasiswa untuk berkarir dalam bidang akuntansi. 

 Hasil penelitian dari Dibabe et al. (2015) menyatakan bahwa ketertarikan 

profesi berpengaruh secara signifikan pada pemilihan karir. Pernyataan tersebut 

juga didukung oleh penelitian dari Mbawuni dan Nimako (2015), Britt (2012), Law 

dan Yuen (2012), Zakaria, Fauzi, dan Hassan (2012), Uyar et al. (2011), Edwards 

dan Quinter (2011), Gul et al. (1989), dan Paolillo dan Estes (1982). Kemungkinan 

alasan mahasiswa lebih suka akuntansi adalah dikarenakan mereka menganggap 

akuntansi merupakan bidang yang menarik dan menyenangkan. Akan tetapi, hasil 

dari penelitian tersebut tidak sependapat dengan Hujra et al. (2010) dalam Dibabe 

et al. (2015) yang menyatakan bahwa banyak mahasiswa yang percaya bahwa 

akuntansi merupakan bidang yang sulit. Kurangnya kemampuan dan keterampilan 

dalam berhitung yang menjadi alasan bahwa mahasiswa tidak berkarir dalam 

bidang akuntansi. 

2.3.2 Pengaruh Motivasi Ekstrinsik terhadap Pemilihan Karir 

 Bainbridge (2015) dalam Ng, Lai, Su, Yap, Teoh, dan Lee (2017) 

menjelaskan bahwa motivasi ekstrinsik berasal dari luar seorang individu. 

Bainbridge (2015) dalam Ng et al. (2017) menjelaskan lebih lanjut bahwa 

seseorang mungkin termotivasi secara ekstrinsik untuk melakukan beberapa tugas 

atau aktivitas sekalipun mereka tidak menikmati tugas tersebut yang 

berkemungkinan dikarenakan mereka bekerja untuk mendapat imbalan yang 

diharapkan. Faktor motivasi ekstrinsik yang secara umum ditemukan untuk 

mempengaruhi jalur karir adalah gaji dan peluang kerja (Ng et al., 2017) 
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 Penelitian dari Oktavia (2005) dan Setiyani (2005) memaparkan bahwa 

faktor penting dalam proses mempertimbangkan sebuah karir adalah penghasilan 

atau gaji. Alasannya adalah dalam berkarir sebagian besar para pekerja 

mengharapkan penghasilan yang baik dan cukup. Semakin tinggi penghasilan dari 

karir tersebut, maka semakin tinggi pula kemungkinan mahasiswa tersebut memilih 

berkarir dalam bidang akuntansi. 

 Berdasarkan hasil penelitian dari Byrne, Willis, dan Burke (2012), 

Ahinful, Paintsil, dan Danquah (2012), McDowall dan Jackling (2010), Paolillo dan 

Estes (1982) menunjukkan bahwa tingkat dari penghasilan atau pendapatan yang 

didapatkan mempengaruhi secara signifikan dalam proses pemilihan untuk berkarir 

sebagai seorang akuntan oleh mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa jalur 

karir mahasiswa sangat dipengaruhi oleh potensi penghasilan. Penelitian lain juga 

menyatakan bahwa kepuasan yang didapatkan dan dirasakan dari pekerjaan 

merupakan faktor penting dalam proses pemilihan karir (Auyeung & Sands, 1997); 

(Gul et al., 1989).  

 Namun, Paolillo dan Estes (1982) dan Felton, Buhr, dan Northey (1994) 

menyatakan kepuasan kerja tidak sepenting banyak faktor lainnya yang mereka 

teliti. Uyar et al. (2011), Merdekawati dan Sulistyawati (2011), Law dan Yuen 

(2012), Mulianto dan Mangoting (2014), dan Ng et al. (2017) memaparkan hasil 

bahwa tingkat penghasilan atau pendapatan dan nilai sosial secara signifikan tidak 

berpengaruh terhadap mahasiswa yang memilih akuntansi sebagai bidang karirnya. 

Karena mahasiswa percaya bahwa bidang lainnya menawarkan penghasilan yang 

lebih tinggi dibandingkan bidang akuntansi. 

2.3.3 Pengaruh dari Orang Ketiga terhadap Pemilihan Karir 

 Ng et al. (2017) menjelaskan bahwa pemilihan karir bisa dipengaruhi oleh 

seseorang ataupun sekelompok orang seperti anggota keluarga, teman, pendidik, 

maupun konsultan karir. Byrne et al. (2012) juga menunjukkan bahwa mahasiswa 

mulai membuat pilihan karir mereka selama masa sekolah dan untuk banyaknya 

pendidikan mereka dan aspirasi pekerjaan cukup tetap pada saat mereka memasuki 

tahun ajaran terakhir. Berdasarkan penelitian oleh Mauldin et al. (2000) ditemukan 

bahwa peran pendidik dan fakultas memainkan peran penting selama proses 

pemilihan karir untuk menjadi seorang akuntan. 
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 Penelitian lain telah menunjukkan bahwa orang tua yang mempunyai latar 

belakang pendidikan, profesi, dan keberhasilan keluarga yang berkaitan dengan 

lingkungan akuntansi juga berpengaruh signifikan dalam pemilihan akuntansi 

sebagai bidang karir (Uyar et al., 2011). Penelitian tersebut sependapat dengan 

Mauldin et al. (2000) yang menyatakan orang tua, keluarga, atau kerabat menjadi 

salah satu faktor penting dalam proses pemilihan karir. Penelitian lain juga 

menunjukkan bahwa keluarga mempunyai pengaruh signifikan dalam memilih 

akuntansi sebagai karir (Lukman & Juniati, 2016); (Mulianto & Mangoting, 2014); 

(Byrne et al., 2012); (Law, 2010); (Tan & Laswad, 2006). 

 Akan tetapi, Wally (2013) memberikan pendapat bahwa orang tua, teman, 

dan pendidik tidak memiliki pengaruh yang penting. Sebaliknya, ketersediaan 

peningkatan karir, minat pribadi, peluang kerja, dan pendapatan yang lebih tinggi  

adalah faktor yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian 

tersebut sependapat dengan Cangelosi, Condi, dan Luthy (1985), Gul et al. (1989), 

Hermanson dan Hermanson (1995), Lowe dan Simons (1997) yang menyatakan 

bahwa anggota keluarga, teman, masyarakat, serta pendidik secara signifikan tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan karir. 

2.3.4 Pengaruh Paparan Karir terhadap Pemilihan Karir 

 Paparan karir merujuk pada paparan seorang mahasiswa terhadap 

informasi karir yang bersangkutan. Menurut Ghani et al. (2008), kebanyakan 

mahasiswa akuntansi mendapatkan paparan tentang karir untuk menjadi seorang 

akuntan melalui badan profesional akuntansi. Ghani dan Said (2009) berkomentar 

bahwa hal ini penting untuk mengekspos mahasiswa ke jenis dan sifat karir seorang 

akuntan. Dengan paparan karir yang lebih besar dari informasi-informasi yang 

didapatkan, dapat membantu mahasiswa dalam membuat keputusan yang lebih 

bijak dalam pemilihan karir mereka.  

 Harnovinsah (2017) berpendapat bahwa program studi akuntansi dapat 

mengundang akuntan profesional untuk berinteraksi dengan mahasiswa dan juga 

memberikan mereka wawasan yang luas tentang profesi akuntan serta mendorong 

dan memotivasi mereka dengan memberikan contoh kehidupan nyata dan kisah 

sukses karir seorang akuntan.  
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 Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa paparan karir yang diberikan 

oleh para praktisi profesional telah mempengaruhi jalur karir mahasiswa (Hutaibat, 

2012); (Ghani et al., 2008); (Boland & Sugahara, 2006). Ghani et al. (2008) 

menambahkan bahwa lebih dari setengah mahasiswa telah memperoleh beberapa 

bentuk eksposur selama kehidupan mereka di universitas. Eksposur yang diterima 

dari dosen, juga dari seminar karir yang disediakan oleh badan profesional 

akuntansi dan sesi konseling. Said et al. (2004) berpendapat bahwa mahasiswa 

akuntansi masih memungkinkan untuk berubah pikiran ketika mereka lebih sering 

menghadiri acara atau seminar pemaparan karir yang tersedia bagi mahasiswa 

akuntansi. 

 

2.4 Model Penelitian dan Rumusan Hipotesis 

 Model penelitian yang diterapkan adalah model yang digunakan oleh Ng 

et al. (2017) dalam jurnal “Factors influencing accounting students’ career paths”. 

Variabel yang diambil untuk menguji penelitian adalah motivasi intrinsik, motivasi 

ekstrinsik, pengaruh dari orang ketiga, dan paparan karir sebagai variabel 

independennya. Variabel dependennya adalah pemilihan karir. 

 

Gambar 2.1 Variabel Dependen dan Variabel Independen dalam Penelitian 

 Berdasarkan uraian dan kerangka teoritis yang dipaparkan di atas, maka 

penulis menarik kesimpulan hipotesis yaitu sebagai berikut: 

H1:  Motivasi intrinsik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan 

karir mahasiswa akuntansi. 

H2:  Motivasi ekstrinsik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan 

karir mahasiswa akuntansi. 
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H3:  Pengaruh dari orang ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pemilihan karir mahasiswa akuntansi. 

H4:  Paparan karir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi. 

 

Melvin Tantioso. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi. 
UIB Repository©2020




