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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap profesi

akuntan, hal – hal yang mempengaruhi persepsi tersebut, dan pengaruh persepsi

tersebut terhadap pilihan karir mahasiswa di masa depan. Dalam penelitian ini,

persepsi diukur bersama faktor – faktor lain, seperti lingkungan kerja, pasar kerja,

pengakuan profesionalisme, latar belakang pendidikan, dan kompetisi kerja.

Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School jurusan akuntansi.

Sampel yang digunakan sebanyak 79 mahasiswa. Analisis penelitian dilakukan

dengan metode analisis faktor dan uji Kruskal-Wallis menggunakan SPSS 19 for

Windows.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pilihan karir oleh

mahasiswa yang disebabkan oleh persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntansi,

namun faktor – faktor lain seperti lingkungan kerja, kelebihan profesi akuntansi,

insentif, dan latar belakang pendidikan mempengaruhi pilihan karir mahasiswa.

Kecenderungan mahasiswa untuk memilih profesi akuntansi sebagai pilihan karir

setelah lulus cukup banyak, namun tidak sedikit pula yang memilih untuk berada

di posisi netral sehingga memiliki pilihan karir yang lebih banyak.

Kata Kunci : persepsi, lingkungan kerja, kelebihan profesi akuntansi, insentif,

latar belakang pendidikan, pilihan karir
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ABSTRACT

The aims of this research are to determine students’ perception about accounting

profession, things that affect student perception about accounting profession, and

the influence of the perception to students’ career choice in the future. In this

research, perception is measured with factors such as work envinronment, labour

market, professional recognition, educational background, and work competition.

Data were collected by distributing questionnaires to students majoring

accounting in Indonesia Banking School. The sample used as many as 79

respondents. Research analysis were done by factor analysis and Kruskal-Wallis

test with SPSS 19 for Windows.

The results of this research shows that there is no difference in career choice

which caused by perception, meanwhile other factors, such as work environment,

advantages of accounting profession, incentives, and educational background

affect students’ career choice . In spite of many students were tend to choose

accounting profession as their future career, the amount of students who choose

neutral positions are not small so they have a broader career choice.

Keywords : perception, work envinronment, advantages of accounting profession,

incentives, educational background, career choice
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persepsi mahasiswa terhadap suatu profesi dapat menjadi acuan untuk

menentukan pilihan karir di masa depan. Pada mahasiswa tingkat akhir, hal tersebut

merupakan suatu yang penting karena persepsi tersebut akan membawa mereka pada

pemilihan karir setelah lulus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Astami (2001),

Setiawan (2003), dan Oktavia (2005) dalam Widyasari (2010), harapan akan suatu

pekerjaan, pengetahuan yang didapat, dan pengalaman kerja yang dimiliki merupakan

pembentuk persepsi mahasiswa atas suatu profesi. Seperti profesi lainnya, akuntan

merupakan suatu profesi yang diambil untuk dijadikan karir karena persepsi mahasiswa

saat mempelajari akuntansi.

Seperti terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Carcello et al. pada tahun

1991 dalam Aprianti (2006) dengan membandingkan harapan mahasiswa akuntansi dan

pengalaman akuntan pemula di kantor akuntan publik. Studi ini mendapatkan bukti

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harapan mahasiswa dengan

pengalaman akuntan pemula dalam sebagian besar item yang diteliti. Tentu saja hal ini

dapat menimbulkan berbagai masalah yang salah satunya ialah ketidakpuasan kerja bagi

para lulusan akuntansi ketika mereka terjun ke lapangan pekerjaan. Misalnya, gaji yang

tidak sesuai atau waktu kerja yang tidak menentu; yang akan menimbulkan penurunan

kinerja karyawan.
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Selain karena kurangnya kepuasan kerja yang diharapkan, pengetahuan yang

kurang akan profesi akuntan juga memberikan pengaruh terhadap persepsi mahasiswa

kepada profesi tersebut. Di Indonesia, proses pendidikan dan pengajaran akuntansi

dipandang belum mampu untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan siap terjun

ke dunia bisnis. Proses tersebut meliputi: desain kurikulum, desain silabus, desain

pengajaran, dan sistem pengajaran (Machfoedz ; 1997) dalam Sudarsono (2009). Hal

tersebut sesuai dengan penelitian Nuraini tahun 1990 dalam Sudarsono (2009), yang

menemukan bahwa sebesar 68,83% mahasiswa akuntasi di salah satu universitas di

Yogyakarta yang ditelitinya menyatakan bahwa materi kuliah yang diberikan belum

cukup sebagai bahan persiapan menghadapi tuntutan pekerjaan. Demikian pula

penelitian yang dilakukan Fouriyati (1996) di Surakarta, hampir 60% mahasiswa

akuntansi menyatakan hal yang serupa, (Eko,et.al. 2004).

Penelitian oleh Nelson (1991) dalam Fitriany dan Yulianty (2007) yang

mengukur persepsi umum mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan dengan

menggunakan kuesioner yang dinamakan Accounting Attitude Scale (AAS). Penelitian

ini dilakukan di Universitas yang berlokasi di Amerika Serikat. Marriott dan Marriott

(2003) menggunakan kuesioner sebagaimana digunakan oleh Nelson untuk melakukan

pengujian yang sama pada Universitas di Inggris dan menemukan bahwa terjadi

perubahan persepsi mahasiswa akuntansi dari sejak awal masa kuliah mereka sampai ke

senior. Marriott dan Marriott (2003) menyebutkan bahwa pendidikan akuntansi justru

menyebabkan menurunnya persepsi positif mahasiswa akuntansi terhadap profesi

akuntan.

Selain itu, terdapat beberapa hal yang menyebabkan persepsi negatif mahasiswa

terhadap profesi akuntan, seperti kasus Enron di Amerika Serikat. Salah satu contoh di
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Indonesia adalah laporan keuangan ganda Bank Lippo pada tahun 2002. Seperti yang

ditulis oleh harian Pikiran Rakyat tanggal 18 Maret 2003 (dalam Edi Joko Setyadi,

2008), kasus Lippo bermula dari adanya tiga versi laporan keuangan yang ditemukan

oleh Bapepam untuk periode 30 September 2002. Laporan versi pertama diberikan

kepada publik atau diiklankan melalui media massa pada 28 November 2002. Kedua,

laporan ke BEJ pada 27 Desember 2002, dan ketiga, laporan yang disampaikan akuntan

publik, dalam hal ini kantor akuntan publik Prasetio, Sarwoko dan Sandjaja dengan

auditor Ruchjat Kosasih dan disampaikan kepada manajemen Bank Lippo pada 6 Januari

2003.

Akuntan di Indonesia tergabung dalam sebuah organisasi profesi, Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) yang berdiri pada tahun 1959 dan beranggotakan akuntan dari berbagai

bidang yang terbagi dalam empat kompartment, yaitu akuntan publik, akuntan

manajemen, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Seluruh akuntan yang tergabung

dalam IAI terikat oleh etika profesi yang dikenal dengan istilah Kode Etik IAI. Hal ini

dimaksudkan untuk mengatur perilaku anggota IAI dalam melaksanakan profesinya

sebagai akuntan, baik di lingkungan usaha, di instansi pemerintahan, dan di institusi

pendidikan.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka penulis tertarik untuk

mengangkat “Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Profesi Akuntan dan Faktor –

Faktor yang Memengaruhi Pilihan Karir Mahasiswa ” sebagai judul penelitian yang

akan dilakukan.
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1.2 Permasalahan Penelitian

1.2.1 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hal apa saja yang mempengaruhi persepsi mahasiswa STIE IBS

terhadap profesi akuntan?

2. Apakah persepsi mahasiswa STIE IBS terhadap profesi akuntan

mempengaruhi pilihan karir mahasiswa?

3. Pilihan karir apa saja yang diambil oleh mahasiswa STIE IBS setelah

lulus dengan adanya persepsi tersebut?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Unit analisis dalam penelitian ini hanya mahasiswa STIE Indonesia

Banking School (IBS) jurusan akuntansi. Hal ini dilakukan karena

penelitian sejenis belum pernah dilakukan di wilayah internal STIE IBS

sehingga peneliti ingin mengetahui persepsi mahasiswa STIE IBS tentang

profesi akuntan.

2. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari kuesioner yang

dibagikan kepada mahasiswa jurusan akuntansi yang telah atau sedang

menempuh mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi. Sehingga responden dari
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penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2007 dan 2008. Hasil penelitian

akan dipengaruhi oleh jawaban yang diberikan responden kepada peneliti.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui persepsi mahasiswa STIE Indonesia Banking School jurusan

akuntansi terhadap profesi akuntan, tidak hanya mengenai profesi akuntan publik

atau auditor namun juga profesi akuntan lainnya.

2. Mengetahui hal – hal yang mempengaruhi persepsi mahasiswa STIE Indonesia

Banking School terhadap profesi akuntan beserta sumber – sumber informasi

terhadap profesi tersebut.

3. Mengetahui pengaruh persepsi tersebut terhadap pilihan karir mahasiswa STIE

Indonesia Banking School setelah lulus nanti.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Mahasiswa

Persepsi mahasiswa jurusan akuntansi terhadap profesi akuntansi menjadi penting

karena hal tersebut menentukan pilihan karir mereka di masa depan. Pemilihan

karir yang sesuai dengan minat dan keahlian dapat meningkatkan kepuasan kerja

sehingga jika persepsi terhadap profesi akuntan dapat diketahui lebih dini akan

baik untuk mengarahkan mahasiswa ke bidang akuntansi yang diminati.
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2. Untuk Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat membantu untuk menyusun kurikulum secara benar dan tepat

sehingga minat mahasiswa untuk belajar dapat ditingkatkan. Dengan tingginya

kualitas pendidikan yang diberikan, mahasiswa yang telah lulus dapat menerapkan

ilmunya dengan baik sehingga tingkat akreditasi institusi dapat meningkat.

3. Untuk Staf Pengajar (Dosen)

Dengan adanya penelitian ini, dosen dapat merubah atau meningkatkan kinerja

mengajar sehingga mahasiswa dapat menyerap pelajaran secara lebih baik. Salah

satu sumber informasi mahasiswa tentang profesi akuntan adalah dosen, sehingga

persepsi mahasiswa sangat dipengaruhi oleh informasi yang diberikan oleh dosen

pengajar.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang penulisan,

permasalahan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika

penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI
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Bab ini diawali dengan tinjauan pustaka yang mendukung perumusan hipotesis,

daftar penelitian yang sebelumnya pernah diadakan, rangka penelitian, dan

hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang

mencakup pemilihan objek penelitian, teknik pengumpulan data, definisi

operasional dan pengukuran variabel penelitian, teknik pengolahan data, serta

teknik pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diawali dengan penjelasan mengenai objek penelitian, dilanjutkan

dengan analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang menyajikan secara singkat mengenai apa yang

telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam bagian

kesimpulan. Dalam bab ini ditutup dengan keterbatasan, saran dan implikasi yang

dapat dipertimbangkan terhadap hasil penelitian.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Persepsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV tahun 2008, definisi persepsi

adalah tanggapan atau penerimaan dari sesuatu. Persepsi merupakan proses seseorang

mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi atau pandangan menurut

Robbins (2011 : 202) adalah suatu proses dimana individu mengorganisasikan dan

menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.

Seseorang seringkali memiliki persepsi yang berbeda dengan kenyataan objektif.

Persepsi menjadi penting dikarenakan perilaku manusia dalam organisasi didasarkan

kepada persepsi mereka mengenai hal yang nyata dan hal yang tidak nyata. Hal yang

nyata dan tidak nyata berbeda karena adanya perbedaan pemahaman atau pengertian

akan suatu objek. Misalnya, bercak yang ada di tembok rumah. Jika dilihat secara

sekilas, bercak tersebut akan menyerupai wajah seseorang namun jika diperhatikan

secara seksama, bercak tersebut hanyalah kombinasi garis dan titik tidak beraturan yang

terbentuk dari air yang berasal dari tembok yang lembap.

Dalam bukunya yang berjudul Organizational Behavior, Kreitner dan Kinicki

(2004 : 225) menyatakan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang membuat kita,

manusia, dapat menginterpretasikan dan memahami lingkungan sekitar. Sebagai contoh,

baik manusia maupun hewan mengenali objek di lingkungan yang dikenal. Manusia akan
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mengenali foto teman baiknya; anjing dan kucing dapat mengenali makanan atau mainan

kesukaan mereka.

Gambar 2.1

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Sumber : Robbins, 2011 : 203

 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi (Robbins, 2011)

1. Faktor pada perseptor

a. Sikap

Dua orang siswa baru yang memasuki suatu auditorium, salah satu

dari mereka lebih menyukai kelas kecil sedangkan yang lain

Faktor pada perseptor :

 Sikap
 Motif
 Kepentingan
 Pengalaman
 Ekspektasi

Persepsi

Faktor dalam situasi :

 Waktu
 Kerangka kerja
 Kerangka sosial

Faktor pada target :

 Hal baru
 Gerak – gerik
 Suara
 Ukuran
 Latar belakang
 Kedekatan
 Persamaan
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senang berada di tengah – tengah keramaian. Mereka melihat hal

yang sama, yaitu auditorium, namun mereka memiliki perbedaan

dalam menginterpretasikan hal tersebut. Hal tersebut dikarenakan

mereka memiliki sikap yang berbeda mengenai ruangan besar dan

keramaian.

b. Motif

Ketika diadakan percobaan mengenai rasa lapar terhadap dua

orang, individu yang tidak diberi makan selama lebih dari 16 jam

akan menginterpretasikan gambar yang kabur menjadi makanan

dibandingkan dengan individu yang telah diberi makan satu jam

lebih awal.

c. Kepentingan

Jika seorang supervisor mendapat teguran dari atasan karena

tingkat keterlambatan staf yang tinggi, ia akan mengingat  staf

yang datang terlambat pada keesokan harinya dan melupakan staf

yang terlambat datang pada minggu lalu.

d. Pengalaman

Objek atau peristiwa yang belum pernah dialami lebih dapat

dikenali dibandingkan dengan yang pernah dialami di masa lalu.

Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, wanita yang menjadi

manajer akan lebih mudah dikenali, karena pada umumnya posisi

manajer pada masa itu ditempati oleh pria. Namun, pada saat

sekarang, banyak wanita yang menempati posisi sebagai manajer

sehingga hal tersebut tidak akan menyita perhatian masyarakat.

e. Ekspektasi
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Ekspektasi dapat merubah persepsi terhadap sesuatu berdasarkan

hal yang ingin kita lihat. Jika kita menginginkan pemuda untuk

tidak ambisius atau direktur personalia untuk lebih manusiawi,

kita harus menerima mereka apa adanya meskipun mereka tidak

seperti yang dibayangkan.

2. Faktor pada target

Apa yang kita lihat bergantung pada bagaimana kita memisahkan suatu

gambar dengan latar belakangnya. Objek yang berdekatan satu sama lain akan

dikatakan sebagai satu kesatuan, bukan sebagai suatu yang terpisah. Akibat dari

perkiraan secara fisik dan waktu, objek yang tidak berhubungan sering

ditempatkan secara bersama – sama. Misalnya, karyawan yang berada dalam

suatu departemen atau divisi dianggap sebagai satu kelompok. Apabila ada dua

orang karyawan yang mengundurkan diri dari divisi tersebut, biasanya alasan

mereka mengundurkan diri diasumsikan terkait, walaupun sebenarnya alasan

pengunduran diri tersebut tidak terkait.

3. Faktor berdasarkan situasi

Elemen atau kondisi di lingkungan sekitar kita memengaruhi persepsi

terhadap sesuatu. Misalnya, ketika berada di suatu pesta, kita tidak akan

memerhatikan seseorang yang memakai gaun dengan riasan tebal. Namun, jika

kita melihat wanita tersebut berada di ruang krelas, perhatian kita tentu akan

tertuju pada wanita tersebut. Sama halnya dengan supervisor yang lebih

memerhatikan cara kerja karyawan ketika atasan dari kantor pusat melakukan

inspeksi terhadap kantor cabang.
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Gambar 2.2

Four Stage Sequence and a Working Example

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

Selective attention Encoding Storage and Retrieval and

or comprehension and Simplification Retention Response

Ketiga tahap pertama, yaitu tahap satu, dua, dan tiga mendeskripsikan bagaimana informasi dan lingkungan pendukung diamati dan

disimpan dalam ingatan. Tahap keempat melibatkan perubahan representasi secara mental menjadi penilaian dan keputusan di dunia nyata.

Sumber : Kreitner dan Kinicki, 2004 : 225

Competing

environmental stimuli

- People

- Events

- Objects

Interpretation and

Categorization
Memory

Judgement and

Decision
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2.1.2 Akuntansi Keperilakuan (Behavioral Accounting)

Akuntansi Keperilakuan (Behavioral Accounting) merupakan bagian dari

disipilin akuntansi yang mempelajari tentang hubungan antara perilaku manusia dan

sistem akuntansi, serta dimensi sosial dari organisasi dimana manusia dan sistem

akuntansi tersebut berada. Definisi akuntansi keperilakuan adalah suatu studi tentang

perilaku akuntan atau non akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi – fungsi akuntansi dan

pelaporan. Akuntansi keperilakuan menekankan pada pertimbangan dan pengambilan

keputusan akuntan atau auditor, pengaruh dari fungsi akuntansi, dan fungsi auditing

terhadap perilaku. (Bamber, 1993 dalam Suartana 2010 : 1-2). Sebelumnya, Belkoui

(1989) dalam Suartana (2010 : 2) menjelaskan bahwa akuntansi keperilakuan

menekankan pada relevansi dari informasi akuntansi terhadap pengambilan keputusan

individu maupun kelompok yang disebabkan oleh terjadinya komunikasi antar mereka.

Akuntansi berorientasi pada praktik, aksi, dan perilaku. Dalam hal ini, pengaruh dari

praktik, aksi, dan perilaku tersebut secara langsung memberikan pengaruh bagi akuntan.

Karena akuntansi adalah proses keperilakuan, maka akuntansi keperilakuan merupakan

aplikasi dari ilmu keperilakuan pada akuntansi.

Ruang Lingkup

Akuntansi Keperilakuan mempelajari hal-hal sebagai berikut (Suartana, 2010 : 3) :

1. Pengaruh perilaku manusia dalam perancangan, penyusunan dan penggunaan sistem

akuntansi.

2. Pengaruh sistem akuntansi pada perilaku manusia.
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3. Metode – metode untuk memprediksi dan strategi-strategi untuk mengubah perilaku

manusia.

Aspek – Aspek Penting dalam Akuntansi Keperilakuan

Menurut Schiff dan Lewin (1974) dalam Suartana (2010 : 4-8), ada lima aspek penting

dalam akuntansi keperilakuan, yaitu :

1. Teori Perusahaan dan Kepentingan Manajerial

Teori organisasi modern memberikan perhatian pada perilaku komponen entitas

perusahaan sebagai dasar untuk memahami tindakan dan motif – motif mereka. Teori

tersebut memandang adanya interaksi antar elemen organisasi yang mendukung tujuan

organisasi dan memandang perusahaan sebagai sebuah entitas yang lengkap. Secara

spesifik, teori organisasi modern berkonsentrasi pada perilaku pengarahan tujuan

perusahaan, motivasi, dan karakteristik penyelesaian masalah.

2. Penganggaran dan Perencanaan

Fokus dari area ini dalah formulasi tujuan organisasi dan interaksi perilaku

individu. Beberapa dimensi penting dalam area ini adalah proses partisipasi

penganggaran, tingkat kesulitan dalam pencapaian tujuan, tingkat aspirasi, dan adanya

konflik antara tujuan individual dan tujuan organisasi.

3. Pengambilan Keputusan

Fokus dalam bidang ini adalah teori – teori dan model – model tentang

pengambilan keputusan. Diantaranya adalah teori normatif, paradoks, dan model

deskriptif. Teori normatif adalah bagaimana seharusnya orang mengambil keputusan,

sedangkan paradoks merupakan sesuatu yang bertentangan dengan teori normatif. Model
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deskriptif merupakan model yang menjelaskan apa yang terjadi ketika orang mengambil

keputusan berdasarkan fakta – fakta empiris yang ada.

4. Pengendalian

Lingkungan pengendalian melibatkan banyak aspek keperilakuan di dalamnya.

Lingkungan pengendalian berada pada tingkat dasar dan merupakan prasyarat dari

komponen – komponen lainnya. Dengan kata lain, kalau lingkungan pengendalian dapat

berjalan dengan baik dan sehat, maka akan mempermudah pelaksanaan komponen

lainnya. Tiap organisasi, besar atau kecil, harus memiliki lingkungan pengendalian yang

kondusif dengan pengembangan organisasi. Lingkungan pengendalian yang tidak sehat

seringkali menunjukkan adanya kelemahan dalam komponen pengendalian internal

lainnya.

5. Pelaporan Keuangan

Aspek keperilakuan dalam pelaporam keuangan meliputi perilaku perataan laba

dan keandalan informasi akuntansi, serta relevansi informasi akuntansi bagi investor.

Perataan laba adalah bagian dari manajemen laba yang disebabkan oleh pihak

manajemen yang memiliki informasi yang tidak diungkapkan untuk kepentingan pribadi.

Pada intinya, manajemen laba merupakan masalah keperilakuan, yaitu perilaku

manajemen yang mementingkan dirinya sendiri dalam suatu pola keagenan.

Perkembangan Sejarah Penelitian Akuntansi Keperilakuan

Penelitian di bidang akuntansi keperilakuan sebenarnya sudah ada lebih awal

dibandingkan dengan penelitian di bidang pasar modal efisien. Penelitian pasar modal

efisien mulai populer ketika Ball dan Brown pada tahun 1968 melakukan penelitian
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tentang kegunaan informasi laba dalam pasar modal (Kusuma, 2003). Menurut Hidayati,

(2002), sebagai bagian dari ilmu keperilakuan (behavior science), teori-teori akuntansi

keperilakuan dikembangkan dari riset empiris atas perilaku manusia dalam organisasi.

Dengan demikian, peranan riset dalam pengembangan ilmu itu sendiri tidak diragukan

lagi. Berikut adalah pendekatan – pendekatan yang dilakukan :

a. Dari Pendekatan Normatif ke Deskriptif

Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen

masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan

harga pokok produk. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan

riset diperluas dengan diangkatnya topic mengenai penyusunan anggaran, akuntansi

pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Meskipun demikian, berbagai riset

tersebut masih bersifat normatif.

Di tahun 1952 C. Argyris menerbitkan risetnya, desain riset akuntansi

manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk

menghubungkan desain system pengendalian manajemen suatu organisasi dengan

perilaku manusia. Sejak saat itu, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan

lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi.

b. Dari Pendekatan Universal ke Pendekatan Kontijensi

Riset keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal

(universalistic approach), seperti riset Argyris (1952), Hopwood (1972), dan Otley

(1978). Tetapi, karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul

pendekatan lain yang selanjutnya mendapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu

pendekatan kontinjensi (contingency approach).
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Berbagai riset yang menggunakan pendekatan kontinjensi dilakukan dengan

tujuan mengidentifikasi berbagai variabel kontinjensi yang mempengaruhi perancangan

dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Secara ringkas, berbagai variabel

kontinjensi yang mempengaruhi desain system pengendalian manajemen tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Ketidakpastian (uncertainty) seperti tugas, rutinitas, repetisi, dan faktor-faktor

eksternal lainnya.

2. Teknologi dan saling ketergantungan (technology and interdependence) seperti

proses produksi, produk masal, dan lainnya.

3. Industri, perusahaan, dan unit variabel seperti kendala masuk ke dalam industri,

rasio konsentrasi, dan ukuran perusahaan.

4. Strategi kompetitif (competitive strategy) seperti penggunaan biaya rendah atau

keunikan.

5. Faktor-faktor yang dapat diamati (observability factor) seperti desentralisasi,

sentralisasi, budaya organisasi dan lainnya.

2.1.3 Profesi Akuntansi

Kata profesi berasal dari bahasa latin yaitu professus yang semula mempunyai

makna berhubungan dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan. Oleh karena itu,

ada pengertian khusus yang mendasari arti profesi itu sendiri. Dalam kamus besar bahasa

Indonesia edisi IV tahun 2008, profesi adalah bidang pekerjaan yg dilandasi pendidikan

keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya.) tertentu.
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Akuntansi sebagai salah satu bentuk profesi yang saat ini sedang berjalan,

sebenarnya telah menunjukkan adanya pembagian secara tegas mengenai tugas dan

wewenang dari setiap pelaku atau pelaksana. Profesi akuntansi adalah suatu profesi yang

digeluti oleh para lulusan Sarjana (S-1) Jurusan Akuntansi yang mempunyai kemauan

dan kemampuan untuk menjadi seorang tenaga akuntansi (Standar Kompetensi Nasional,

2003). Terdapat dua profesi utama yang secara tegas bisa menunjukkan perbedaan

prinsip dalam bidang akuntansi yaitu Profesi Akuntan (Accountant) dan Profesi

Pemegang Buku (Book Keeper). Agar bisa menjalankan profesi akuntan, seorang lulusan

Sarjana (S-1) Jurusan Akuntansi harus melalui 2 (dua) tahapan yang pada dasarnya

merupakan proses sertifikasi. Adapun tahapan tersebut adalah Pendidikan Profesi

Akuntan (PPA), Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). (Agoes, 2004 : 12-13)

Dalam undang – undang akuntansi yang baru, yaitu Undang – Undang No. 5

Tahun 2011, syarat untuk mengajukan izin menjadi akuntan publik tidak mengalami

perubahan. Untuk mendapatkan izin tersebut, seorang akuntan harus memiliki sertifikat

tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Tidak dijelaskan apabila akuntan harus

memiliki gelar sarjana ekonomi atau akuntansi sebagai pelengkap untuk mendapatkan

izin menjadi akuntan publik, sehingga rumor yang menyatakan bahwa untuk menjadi

seorang akuntan publik, seseorang tidak memerlukan gelar sarjana belum dapat dijawab

dengan pasti.

2.1.3.1 Pengertian Akuntan

Akuntan adalah seseorang yang melaksanakan pekerjaan akuntansi sesuai dengan

UU No. 34 Tahun 1954 tentang jabatan akuntan. Menurut UU tersebut jabatan akuntan

hanya diberikan kepada :
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1. Mereka yang dinyatakan lulus dari universitas negeri jurusan akuntansi atau

badan perguruan tinggi lainnya yang dibentuk menurut Undang – Undang atau

diakui oleh pemerintah.

2. Mereka yang dinyatakan lulus dari suatu ujian lain yang menurut pendapat ahli

dapat menjalankan pekerjaan akuntansi dan ijazahnya dapat disamakan dengan

ijazah tersebut di atas.

Pada April 2011, terdapat undang – undang baru yang mengatur tentang profesi

akuntan terutama akuntan publik sehingga UU No. 34 tahun 1954 menjadi tidak berlaku

karena tidak relevan dengan kondisi perkembangan yang ada pada saat ini. Dalam

undang – undang tersebut tidak diatur hal-hal yang mendasar dalam profesi Akuntan

Publik. Undang – Undang No. 5 Tahun 2011 tersebut mengatur berbagai hal mendasar

dalam profesi Akuntan Publik, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan publik,

mendukung perekonomian yang sehat, efisien dan transparan, memelihara integritas

profesi akuntan publik, serta melindungi kepentingan profesi akuntan publik sesuai

dengan standar dan kode etik profesi.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 179/U/2001 tentang

pendidikan profesi dan sebutannya serta dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

No. 232/U/2000 tentang kurikulum minimal yang berlaku secara nasional, dinyatakan

bahwa akuntan adalah sebutan yang diberikan bagi para lulusan pendidikan profesi

akuntan.

Organisasi akuntan di Indonesia adalah Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) yang

didirikan pada tahun 1959 dan memiliki empat seksi atau kompartemen yaitu : akuntan

publik, akuntan perusahaan, akuntan pendidik, dan akuntan pemerintah. Ikatan Akuntan
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Indonesia merupakan satu – satunya organisasi profesi akuntan di Indonesia dengan misi

untuk meningkatkan pengabdian profesi dalam pengembangan nasional dengan tujuan :

1. Menjaga martabat akuntan.

2. Meningkatkan usaha memasyarakatkan akuntansi dalam menunjang

pembangunan nasional Indonesia.

3. Mengembangkan ilmu akuntansi

4. Membina suatu korp akuntan Indonesia serta meningkatkan kecakapan

dan rasa tanggung jawab anggota.

5. Mengusahakan hal – hal lain yang berhubungan dengan pembangunan

nasional Indonesia.

2.1.3.2 Jenis – Jenis Akuntan

1. Akuntan Publik

Menurut Undang – Undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011 Akuntan Publik

adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur

dalam undang – undang. Sedangkan menurut Arens (2009 : 18) Certified Public

Accountant (CPA) adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh

regulator negara, termasuk lulus Uniform CPA Examination dan telah mendapatkan

sertifikasi. Seorang Certified Public Accountant (CPA) memiliki tanggung jawab utama

terhadap kinerja audit mereka dalam menjalankan fungsi pemeriksaan pada laporan

keuangan historis yang dipublikasikan oleh entitas komersial dan non komersial.

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan

dengan berkembangnya berbagai jenis perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum di

negara tersebut (Mulyadi, 2002 : 53). Perusahaan membutuhkan modal/dana untuk
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menjalankan profesinya. Modal/dana ini dapat berasal dari pihak intern perusahaan

(pemilik) dan pihak ekstern perusahaan (investor dan pinjaman dari kreditur). Oleh

karena itu, laporan keuangan dibutuhkan oleh kedua pihak tersebut dalam pengambilan

keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Laporan keuangan yang akan dibuat

manajemen merupakan penyampai informasi mengenai pertanggung jawaban

pengelolaan dana yang berasal dari pihak ekstern maupun intern perusahaan (Setiyani,

2005).

Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik adalah

pemeriksaan laporan keuangan dan konsultasi dibidang keuangan. Jenis pekerjaan

tersebut mencerminkan seorang akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP)

akan selalu berhubungan dengan klien, yaitu perusahaan yang meminta jasa pada kantor

akuntan publik. Hal tersebut menunjukan bahwa jenis pekerjaan profesi akuntan publik

adalah pekerjaan yang tegantung pada jasa yang diminta oleh kliennya (Setiyani, 2005).

Jika seseorang memasuki karir sebagai akuntan publik, ia harus terlebih dahulu

mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang lebih

berpengalaman. Di samping itu pelatihan teknis yang mempunyai cukup arti pula bahwa

akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia usaha dan profesinya.

(Agoes, 2004 : 1)

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. No.17/PMK.01/2008, izin

menjalankan praktik sebagai akuntan publik diberikan oleh Menteri Keuangan jika

seseorang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan;

2. Memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang

diselenggarakan oleh IAPI. Jika tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2

(dua) tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan
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Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 (enam puluh) Satuan Kredit

PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir;

3. Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling

sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling sedikit 500

(lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit

umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP;

4. Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

6. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik; dan

7. Membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan

Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan, dan membuat surat

pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang

disampaikan adalah benar.

Berikut ini adalah gambaran jenjang karir akuntan publik (Arens, 2009 : 29)

1. Auditor junior (staff), bertugas melaksanakan prosedur audit secara rinci,

membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang telah

dilaksanakan.

2. Auditor senior, bertugas untuk melaksankan audit dan bertanggung jawab

untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuaI dengan rencana,

mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior.
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3. Manajer, merupakan pengawas audit yang bertugas membantu auditor senior

dalam merencanakan program audit dan waktu audit : mereview kertas kerja,

laporan audit dan management letter.

4. Partner, bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, dan bertanggung

jawab secara keseluruhan mengenai auditing.

Menurut Undang Undang No. 5 Tahun 2011, jsa – jasa yang diberikan akuntan

publik merupakan jasa assurance, yang terdiri dari :

a. jasa audit atas informasi keuangan historis

b. jasa review atas informasi keuangan historis

c. jasa assurance lainnya.

d. jasa – jasa lain yang sesuai atau diatur olhe peraturan perundang – undangan.

Jasa – jasa yang disebutkan pada poin d berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

No.17/PMK.01/2008 adalah :

a. jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif

b. jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan proforma

c. jasa atestasi lainnya.

2. Akuntan Perusahaan

Akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan.

Tugas-tugas yang dikerjakan dapat berupa penyusunan sistem akuntansi, penyusunan

laporan keuangan akuntansi kepada pihak-pihak di luar perusahaan, penyusunan laporan

akuntansi kepada manajemen, penyusunan anggaran, menangani masalah perusahaan
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dan melakukan pemeriksaan intern. (Soemarso, 2000 : 8). Pekerjaan akuntansi dalam

perusahaan dapat dikelompokan menjadi dua yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi

keuangan. Akuntansi manajemen berguna untuk menghasilkan informasi khusus bagi

pengguna internal seperti manajer dan karyawan yang berfungsi untuk

mengidentifikasikan, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan

informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam pembuatan, perencanaan,

pengendalian dan keputusan. Sedangkan akuntansi keuangan berguna untuk

menghasilkan informasi bagi pihak internal maupun eksternal, seperti manajer,

karyawan, investor, kreditur, maupun pemerintah yang terkait dengan penyusunan

laporan keuangan yang berhubungan dengan perusahaan secara keseluruhan (Hansen dan

Mowen, 2006 : 5).

Kekurangan berprofesi sebagai akuntan perusahaan akan cenderung merasa jenuh

bekerja karena tantangan yang stabil, indoor dan perkembangan dunia akunting yang

tidak begitu cepat (Sumarna, 2002)

3. Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi,

yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan melakukan penelitian di

bidang akuntansi (Soemarso, 2000 : 8). Akuntan pendidik dalam melaksanakan tugasnya

berpedoman pada Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat. Pengajaran merupakan tugas utama seorang pendidik,

pengajaran dilakukan dengan tatap muka di kelas, proses pengajaran diharapkan menjadi

sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan pendidikan pada anak didiknya. Tugas

penelitian juga merupakan tugas dari seorang akuntan pendidik, sehingga disamping

melakukan pekerjaan mengajar, seorang pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan
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penelitian sebagai sarama untuk menerapkan ilmu dalam praktek yang sesungguhnya.

Selain dua tugas tersebut seorang akuntan pendidik juga harus mampu melaksanakan

pengabdian kepada masyarakat, hal tersebut dimaksudkan agar seorang pendidik tidak

hanya mampu berkomunikasi dengan bidang ilmunya sendiri, namun juga harus mampu

berkomuniksai dengan masyarakat luas, yang merupakan pihak yang tidak mungkin

tidak mengenal disiplin ilmu si pendidik (Setiyani, 2005).

Studi tentang tingkat profesionalisme pada bidang pendidikan belum banyak

dilakukan oleh akademisi. Posisi Dosen dalam perguruan tinggi adalah sebagai kunci

terdepan dan sentral terlaksananya proses pembelajaran sebagai seorang pendidik dan

pencetak bekal-bekal sumber daya manusia. Oleh karena itu banyak upaya yang

dilakukan dalam rangka meningkatkan profesionalitas akuntan dimasa yang akan datang.

Dalam Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen , pengertian kata

profesional adalah (pasal 1 ayat 4) ”pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang

dan menjadi sumber penghasilan kehidupannya yang memerlukan keahlian,kemahiran

atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan

pendidikan profesi.” Sedangkan menurut Adel M Novin dan John M Tucker (1993)

dalam Wulan Sari (2008), profesional adalah tingkat penguasaan dan pelaksanaan

terhadap tiga hal: Knowledge, Skill, dan Character.

4. Akuntan Pemerintah

Akuntan pemerintah adalah akuntan bekerja pada badan - badan pemerintah.

Badan-badan pemerintah disini adalah seperti kementerian – kementerian, Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

dan Dirjen pajak (Soemarso, 2000 : 8). Pada lembaga – lembaga tersebut akuntan dapat
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menjalankan fungsinya sesuai dengan keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan.

Lembaga-lembaga pemerintah tersebut biasanya sudah diatur dengan undang-undang,

sehingga tugas dan kewajiban akuntan pemerintah disesuaikan dengan undang-undang

yang berlaku. Sarjana akuntansi yang berprofesi sebagai akuntan pemerintah mempunyai

status pegawai negeri (Setiyani, 2005).

2.1.4 Pengertian Karir

Milgram (1979) dalam Sunardi (2008), menegaskan bahwa perkembangan karir

merupakan suatu proses kehidupan panjang dari kristalisasi indentitas vokasional atau

proses penegasan atas ciri – ciri dari pekerjaan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa

pengembangan karir merupakan proses penegasan atas jati diri seseorang melalui

pekerjaan atau hal lain yang ia lakukan. Suatu variasi luas dari kombinasi faktor

keturunan, fisik, pribadi-sosial, sosiologis, pendidikan, ekonomi, dan pengaruh-pengaruh

budaya. Dalam bagian lain juga disebutkan bahwa karir adalah gaya hidup. Artinya

bahwa karir adalah suatu makna utama dari ekspresi kemampuan dan minat khusus yang

secara intensif disadari sebagai implikasi dari pilihan pekerjaan untuk gaya hidup di

masa mendatang. Dalam diskusi tentang karir sebagai gaya hidup, isu-isu yang

berlawanan dengan nilai-nilai pekerjaan yang menyenangkan sering kali muncul. Atas

dasar ini karir hakekatnya adalah bagaimana memadukan antara kemampuan dengan

nilai kesenangan sebagai satu kesatuan. Karir sebagai gaya hidup adalah bagian dari

proses pengambilan keputusan pada semua orang, dengan maksud agar tidak

menimbulkan konflik antara kesenangan dalam pekerjaan dengan pemenuhan aspirasi

dan dalam merealisasikan kemampuannya.
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Sementara itu Gibson dan Mitchell (1995) dalam Sunardi (2008) menjelaskan

bahwa karir adalah jumlah total dari pengalaman hidup dan gaya hidup seseorang. Secara

konseptual, karir erat kaitannya dengan pekerjaan, perkembangan karir, pendidikan karir,

bimbingan karir, konseling karir, informasi pekerjaan, jabatan, dan pendidikan jabatan.

Karir, pendidikan karir, perkembangan karir, dan konseling karir merupakan istiah-

istilah yang saling berhubungan. Sehingga satu tanpa yang lain tidak akan efektif dan

kurang bermakna. Pendidikan karir adalah seluruh aktivitas dan pengalaman yang

direncanakan untuk menyiapkan seseorang untuk memasuki dunia kerja, perkembangan

karir merupakan aspek dari totalitas perkembangan yang mendasarkan pada belajar

tentang, persiapan menuju, memasuki, dan peningkatan dalam dunia pekerjaan.

Sedangkan konseling karir adalah aktivitas yang dimaksudkan untuk menstimulasi dan

memfasilitasi perkembangan karir sepanjang hidupnya. Aktivitas tersebut termasuk

membantu dalam perencanaan karir, pengambilan keputusan karir, dan penyesuaian

karir. Dengan demikian, pendidikan karir akan menstimulasi perkembangan karir,

sedangkan konseling karir akan memberikan arah terhadap pendidikan dan

perkembangan karir.

2.1.5 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Karir

Faktor – faktor yang disebutkan pada penelitian ini didapat dari beberapa

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan berdasarkan observasi lapangan yang

dilakukan oleh peneliti. Faktor – faktor tersebut :

2.1.5.1 Lingkungan Kerja

Menurut Mardiana (2005), lingkungan kerja adalah lingkungan dimana

pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif
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memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat berkerja

optimal. Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai

menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan menyukai

melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan prestasi kerja

yang tinggi. Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara

sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan fisik

tempat pegawai bekerja.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Stolle (1976) dalam Setiyani (2005),

menunjukkan bahwa semua mahasiswa menganggap profesi akuntan perusahaan akan

menghadapi perkerjaan yang rutin dan dapat diselesaikan di belakang meja, sedangkan

profesi akuntan publik akan menghadapi banyak tekanan dan tingkat kompetensi tinggi.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2001), yang juga diungkapkan oleh

Setiyani (2005) menunjukkan bahwa lingkungan kerja dipertimbangkan oleh mahasiswa

dalam pemilihan profesi terutama pada sifat pekerjaan rutin dan pekerjaan cepat

diselesaikan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2003) menunjukan bahwa karir

sebagai akuntan pendidik pekerjaannya lebih rutin dibanding karir yang lain, karir

sebagai akuntan pemerintah rutinitasnya sedikit lebih tinggi dibanding akuntan

perusahaan, dan karir sebagai akuntan publik dianggap karir yang jenis pekerjaannya

tidak rutin, lebih atraktif dan banyak tantangannya, tidak dapat dengan cepat

terselesaikan. Lingkungan kerjanya hampir sama dengan lingkungan kerja akuntan

pendidik. Hal tersebut diperkuat oleh Widyasari (2010) yang mengungkapkan bahwa

akuntan pendidik dianggap lebih mempunyai pekerjaan rutin daripada akuntan publik,

dan akuntan perusahaan dan akuntan pemerintah hal ini mungkin dikarenakan akuntan
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pendidik mempunyai jadwal mengajar yang rutin. Namun, akuntan pendidik dianggap

pekerjaannya dapat diselesaikan lebih cepat daripada akuntan publik, dan akuntan

perusahaan dan akuntan pemerintah hal ini dikarenakan jadwal mengajar akuntan

pendidik yang berbeda dengan jam kerja jika bekerja di kantor dan dapat membawa

pekerjaannya pulang untuk diselesaikan di rumah.

Dari penelitian yang sama juga terungkap bahwa akuntan pemerintah dianggap

pekerjaannya lebih banyak tantangan daripada akuntan publik, dan akuntan perusahaan

dan akuntan pendidik dikarenakan akuntan pemerintah harus siap ditempatkan dimana

saja jika bekerja pada instansi pemerintah dan pekerjaannya harus sesuai dengan undang-

undang yang telah diatur. Namun, lingkungan kerjanya lebih menyenangkan daripada

akuntan publik, dan akuntan perusahaan dan akuntan pendidik karena semua sudah

diatur dalam undang - undang sehingga tinggal mengikuti saja.

2.1.5.2 Latar Belakang Pendidikan

Faktor pendidikan biasanya menjadi syarat untuk duduk di sebuah jabatan,

misalnya syarat untuk menjadi seorang dosen maka minimal harus berpendidikan

sarjana. Dari kenyataan tersebut dapat dilihat bahwa faktor pendidikan mempengaruhi

dari kemulusan karir seseorang. Belum lagi melihat performan seseorang secara lebih

objektif, bahwa semakin berpendidikan seseorang akan semakin baik, atau dengan kata

lain orang yang berbaik pula, walaupun dalam kenyataan ditemukan ada sebaliknya, itu

tentu ada kesalahan-kesalahan dalam proses pembelajaran, penilaian, dan sebagainya.

(Ismahardiata, 2010)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kunartinah (2003) dalam Yunitasari

(2006), mahasiswa jurusan akuntansi akan lebih cenderung memilih karir sebagai
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akuntan publik apabila ia memiliki pengetahuan dasar yang memadai tentang akuntansi.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunitasari (2006) sendiri, terungkap bahwa

sebagian mahasiswa menganggap latar belakang pendidikan dapat memengaruhi

pemilihan karir mereka, namun sebagian besar menganggap bahwa latar belakang

pendidikan tidak berpengaruh sama sekali dalam pemilihan karir. Bahkan dalam

penelitian ini, latar belakang pendidikan menjadi faktor dianggap tidak memiliki

pengaruh pada pemilihan karir mahasiswa.

2.1.5.3 Pengakuan Profesionalisme

“Professional Recognition refers to the right to practice and the professional

status accorded to a holder of a qualification. Owing to different regulations for the

recognition of degrees or titles, a differentiation of two groups should be made: de Jure

Professional Recognition applies to the right to work in a specific country in a legally

regulated profession (e.g., as a medical doctor). De Facto Professional Recognition

refers to situations of unregulated professional recognition, such as situations in which

no national legal authorization exists or is required.” (Vlãsceanu et al. 2004)

Pengakuan profesionalisme mengacu pada hak untuk melakukan praktik dan

status profesional yang diberikan kepada pemegang kualifikasi. Karena adanya

perbedaan peraturan dalam pengakuan pangkat atau gelar, diferensiasi dari dua

kelompok harus dibuat : Pengakuan profesionalisme secara de jure diaplikasikan untuk

hak bekerja di negara tertentu dalam profesi yang diatur secara hukum (contohnya,

dokter). Pengakuan profesionalisme secara de facto mengacu pada situasi pengakuan

profesionalisme yang tidak memiliki peraturan, seperti situasi dimana tidak terdapat

otorisasi hukum nasional atau tidak diperlukannya otorisasi hukum nasional (contohnya,

penjual koran, pedagang kaki lima, dsb).
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Pengakuan profesional meliputi hal - hal yang berhubungan dengan pengakuan

terhadap prestasi. Pengakuan profesional ini meliputi adanya kemungkinan bekerja

dengan ahli yang lain, kesempatan untuk berkembang dan pengakuan prestasi. Rahayu

(2003) menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan pandangan diantara mahasiswa

akuntansi secara keseluruhan ditinjau dari pengakuan profesional.

Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiyani

(2005). Dalam penelitian tersebut terungkap bahwa baik mahasiswa yang memilih

profesi akuntan dan non akuntan menganggap bahwa semua profesi yang dipilih

memberi kesempatan berkembang karena profesi yang dipilih adalah profesi yang

terbaik.

Widyasari (2010) juga memperkuat hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa beranggapan bahwa akuntan publik

lebih memberikan kesempatan berkembang dalam pemilihan karir daripada akuntan

pendidik, akuntan perusahaan, dan akuntan pemerintah karena akuntan publik akan

menghadapi berbagai macam permasalahan yang sehingga akuntan publik lebih dapat

mengembangkan diri. Sedangkan akuntan perusahaan dianggap lebih memberikan

pengakuan apabila berprestasi dibandingkan dengan karir sebagai akuntan publik,

sebagai akuntan pendidik, dan akuntan pemerintah mungkin itu karena cara tersebut

dapat digunakan atasan untuk memacu kinerja karyawannya agar lebih baik lagi.

Selanjutnya, mahasiswa beranggapan bahwa memilih karir sebagai akuntan publik lebih

memerlukan banyak cara untuk naik pangkat dan memerlukan keahlian tertentu untuk

mencapai sukses daripada sebagai akuntan pendidik, akuntan perusahaan dan akuntan

pemerintah mungkin karena untuk menjadi akuntan publik dibutuhkan waktu sekurang-
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kurangnya tiga tahun bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) dan mempunyai reputasi

yang baik di bidang audit.

2.1.5.4 Pasar Kerja

Menurut Wheeler (1983) dalam Setiyani (2005), pertimbangan pasar kerja

meliputi :

1. Tersedianya lapangan kerja

Wheeler (1983) menyatakan bahwa menurut mahasiswa jurusan bisnis, psikologi,

dan pendidikan, suplai kerja di bidang akuntansi lebih baik daripada bidang

bisnis lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa bidang akuntansi menawarkan lebih

banyak pekerjaan atau kesempatan karir daripada bidang lainnya.

2. Keamanan kerja

Keamanan kerja merupakan faktor dimana profesi yang dipilih dapat bertahan

dalam jangka waktu yang lama. Profesi yang dipilih diharapkan bukan pilihan

sementara, namun dapat berlanjut hingga pensiun.

3.  Fleksibilitas karir

Dengan adanya pilihan karir yang fleksibel, karyawan akan terbantu jika

mengalami stagnasi. Karyawan yang memiliki pilihan karir yang lebih banyak

atau dapat meyesuaikan diri dengan baik dapat dengan mudah berpindah karir

jika terjadi pengurangan karyawan akibat adanya krisis ekonomi. Karir yang
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fleksibel membutuhkan pengetahuan dan pelatihan profesional yang terus

diperbarui.

4. Kesempatan promosi

Promosi merupakan proses pemindahan jenjang karir karyawan ke tingkat yang

lebih tinggi dengan disertai kenaikan imbalan dan tanggung jawab. Kesempatan

promosi yang diberikan dapat mendorong kualitas kerja, mewakili aspek penting

dalam sistem seleksi dan mengurangi turnover.

Penelitian yang dilakukan oleh Carpenter dan Strawer (1976); Zikmund et. al

(1977); Horowitz dan Riley (1990) dalam Setiyani (2005) menemukan bahwa

pertimbangan pasar kerja menempati peringkat tinggi diantara faktor – faktor yang

memengaruhi pilihan profesi mahasiswa. Pertimbangan pasar kerja berhubungan dengan

pekerjaan yang dapat diakses di masa yang akan datang.

Rahayu et. al (2003) menemukan bahwa mahasiswa yang memilih profesi

akuntan pemerintah dan akuntan pendidik menganggap keamanan kerja dan profesinya

melebihi profesi akuntan lain. Mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik

menganggap keamanan kerjanya kurang namun lebih aman daripada profesi akuntan

perusahaan.

Handhika (2010) mengungkap bahwa mahasiswa yang mempunyai pertimbangan

pasar kerja lebih tinggi, mempunyai kemungkinan memilih profesi non akuntan publik,

akan tetapi kemungkinan tersebut hanya kecil (tidak nyata). Sedangkan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Setiyani (2005) dan didukung oleh Widyasari (2010) menunjukkan

bahwa dalam pertimbangan pasar kerja, tidak ada perbedaan persepsi pemilihan karir

sebagai akuntan publik  dan non akuntan publik. Mahasiswa yang memilih karir sebagai
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akuntan pendidik menganggap keamanan kerja lebih terjamin karena jauh dari PHK,

selain itu, akses lapangan kerja yang ditawarkan mudah diketahui.

2.1.5.5 Keahlian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV tahun 2008, keahlian adalah

kemahiran dalam suatu ilmu. Keahlian merupakan bagian pendidikan yg bertujuan

memberikan pengetahuan dan keterampilan yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu

pekerjaan. Semakin berkembangnya teknologi, semakin diperlukannya juga

pengembangan keahlian dalam berkarir dalam dunia kerja untuk mendalami setiap

profesi yang dijalani. Kompetisi dalam dunia kerja tidak dapat dihindari. Peningkatan

karir dapat diraih apabila kemampuan bersaing dalam kompetisi kerja yang ketat dapat

ditingkatkan. Kemampuan bersaing tersebut tidak hanya diperoleh melalui keinginan

yang kuat, meraih prestasi kerja juga dapat meningkatkan daya saing di tempat kerja.

Cara terbaik untuk berkompetisi dalam dunia kerja adalah dengan meningkatkan

kompetensi yang tidak hanya memiliki keahlian di bidang tertentu, namun juga

menguasai keahlian-keahlian lainnya yang dapat mendukung keahlian utama yang sudah

dimiliki.

Rahayu (2003) menunjukkan karir sebagai akuntan publik dianggap lebih

memerlukan pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan profesional dan

mendapatkan pengalaman kerja yang bervariasi, sedangkan pada akuntan perusahaan dan

akuntan pemerintah menganggap bahwa pelatihan kerja kurang diperlukan, sedangkan

bagi akuntan pendidik mahasiswa menganggap tidak diperlukannya pelatihan kerja,
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sehingga pengalaman kerja yang bervariasi lebih sedikit diperoleh dibandingkan karir

sebagai akuntan perusahaan dan pemerintah.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntan secara umum,

masih jarang ditemui. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk mengadakan

penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntan secara umum. Berikut

adalah daftar penelitian terdahulu tersebut :
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Tabel 2.1

Penelitian Sebelumnya

No Judul
Penelitian

Nama
Peneliti

Thn Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian Saran

1 Persepsi
Mahasiswa
Akuntansi
Terhadap
Faktor –
Faktor
Pemilihan
Karir
Akuntan
Publik dan
Non Akuntan
Publik (Studi
Kasus pada
Mahasiswa
Akuntansi di
UPN
“Veteran”
Jawa Timur)

Anggara
Yudha

Handhika

2010 Variabel
dependen:
Karir

Variabel
Independen:
1. Intrinsik
profesi
2.Penghasilan
jangka panjang
dan jangka
pendek
3. Pertimbangan
pasar kerja
4. Kepribadian

Pemilihan karir
sebagai akuntan
publik dan non
akuntan publik
tidak
dipengaruhi oleh
intrinsik profesi,
penghasilan
jangka panjang
dan jangka
pendek,
pertimbangan
pasar kerja, dan
kepribadian

Agar
mengambil
sampel dari
universitas
lain, baik
dari
Surabaya
maupun
luar
Surabaya
sehingga
dapat
mewakili
atau
menggam-
barkan
secara
keseluruha
n

2 Analisis
Faktor –
Faktor
Pemilihan
Karir
Akuntan bagi
Mahasiswa
Akuntansi
(Studi Survei
pada
Mahasiswa
Akuntansi
Fakultas
Ekonomi
Universitas
Widyatama
Bandung)

Retno
Yunitasari

2006 Variabel
dependen :
Karir akuntan

Variabel
independen :
1. Nilai intrinsik
profesi
2. Penghasilan
3.Pertimbangan
pasar kerja
4. Latar
belakang
pendidikan di
SMU
5. Persepsi
keuntungan dan
kerugian
6. Personalitas

Ke enam faktor
menjadi
pertimbangan
mahasiswa
dalam pemilihan
karir, urutan
faktor menurut
dominasi :
1 Nilai intrinsik
2. Penghasilan
3. Persepsi
kelebihan dan
kerugian
4. Pertimbangan
pasar kerja
5. Personalitas
6. Latar belakang
pendidikan di
SMU

Agar
mengambil
sampel
dengan
jangkauan
lokasi yang
lebih luas
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3 Persepsi
Mahasiswa
Akuntansi
Mengenai
Faktor –
Faktor yang
Membedakan
Pemilihan
Karir (Studi
pada
Universitas
Diponegoro
dan UNIKA
Soegijaprana
ta)

Yuanita
Widyasari

2010 Variabel
dependen :
Karir akuntan

Variabel
independen :
1. Gaji
/penghargaan
finansial
2. Pelatihan
profesional
3. Pengakuan
profesionalitas
4. Nilai – nilai
sosial
5. Lingkungan
Kerja
6. Pertimbangan
pasar kerja
7. Personalitas

Adanya
pertimbangan
mengenai gaji,
pelatihan,
pengakuan
profesionalitas,
lingkungan
kerja, nilai –
nilai sosial, dan
pertimbangan
pasar kerja
dalam pemilihan
karir.
Personalitas
tidak tercermin
dalam pilihan
karir sehinggan
tidak menjadi
pertimbangan
mahasiswa.

1.
Mengguna
kan
pertanyaan
tertutup,
terbuka,
dan data
wawancara
agar tidak
bias.
2.
Mengguna
kan
responden
dengan
jangkauan
yang lebih
luas

4 Faktor –
Faktor yang
Membedakan
Mahasiswa
Akuntansi
dalam
Memilih
Profesi
sebagai
Akuntan
Publik dan
Non Akuntan
Publik (Studi
Empiris pada
Mahasiswa
Akuntansi
Perguruan
Tinggi
Negeri di
Pulau Jawa)

Rediana
Setiyani

2005 Variabel
dependen :
1. Akuntan
publik
2. Non akuntan
publik

Variabel
independen :
1. Gaji
2. Pelatihan
profesional
3. Pengakuan
profesional
4. Nilai – nilai
sosial
5. Lingkungan
Kerja
6. Nilai intrinsik
pekerjaan
7. Pertimbangan
pasar kerja

1. Pemilihan
profesi sebagai
akuntan publik
dan non akuntan
publik dapat
dibedakan
melalui gaji,
pelatihan
profesional,
pengakuan
profesional
lingkungan
kerja, dan nilai
intrinsik
pekerjaan
2. Pemilihan
profesi sebagai
akuntan publik
dan non akuntan
publik tidak
dapat dibedakan
melalui nilai –
nilai sosial dan
pertimbangan
pasar kerja

Diharapkan
mengikutse
rtakan
Perguruan
Tinggi
Swasta
sehingga
penelitian
dapat
digeneralis
asikan
secara luas
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2.3 Rerangka Pemikiran

Hubungan antara persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan dengan

pilihan karir setelah lulus yang merupakan variabel – variabel dalam penelitian ini

ditunjukkan melalui kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.3

Rerangka Pemikiran

Sumber : diolah penulis

Mahasiswa akuntansi STIE Indonesia Banking School yang telah mengambil

mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi I dianggap memiliki pengetahuan yang lebih banyak

mengenai profesi akuntan, baik profesi akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan

pendidik, maupun akuntan pemerintah. Dengan adanya pengetahuan tersebut, mahasiswa

diharapkan memiliki persepsi terhadap profesi akuntansi. Kemudian 18 faktor yang

diperoleh dari penelitian sebelumnya dan observasi lapangan Faktor – faktor tersebut

adalah gaji, kenaikan gaji, dana pensiun, beban kerja, waktu kerja, tantangan pekerjaan,

2.3 Rerangka Pemikiran

Hubungan antara persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan dengan

pilihan karir setelah lulus yang merupakan variabel – variabel dalam penelitian ini

ditunjukkan melalui kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.3

Rerangka Pemikiran

Sumber : diolah penulis

Mahasiswa akuntansi STIE Indonesia Banking School yang telah mengambil

mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi I dianggap memiliki pengetahuan yang lebih banyak

mengenai profesi akuntan, baik profesi akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan

pendidik, maupun akuntan pemerintah. Dengan adanya pengetahuan tersebut, mahasiswa

diharapkan memiliki persepsi terhadap profesi akuntansi. Kemudian 18 faktor yang

diperoleh dari penelitian sebelumnya dan observasi lapangan Faktor – faktor tersebut

adalah gaji, kenaikan gaji, dana pensiun, beban kerja, waktu kerja, tantangan pekerjaan,

2.3 Rerangka Pemikiran

Hubungan antara persepsi mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan dengan

pilihan karir setelah lulus yang merupakan variabel – variabel dalam penelitian ini

ditunjukkan melalui kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.3

Rerangka Pemikiran

Sumber : diolah penulis

Mahasiswa akuntansi STIE Indonesia Banking School yang telah mengambil

mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi I dianggap memiliki pengetahuan yang lebih banyak

mengenai profesi akuntan, baik profesi akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan

pendidik, maupun akuntan pemerintah. Dengan adanya pengetahuan tersebut, mahasiswa

diharapkan memiliki persepsi terhadap profesi akuntansi. Kemudian 18 faktor yang

diperoleh dari penelitian sebelumnya dan observasi lapangan Faktor – faktor tersebut

adalah gaji, kenaikan gaji, dana pensiun, beban kerja, waktu kerja, tantangan pekerjaan,

 Analisis Persepsi..., Dyah Ayu Paramitha, Ak.-Ibs, 2011



rutinitas kerja, prestise, interaksi sosial, kesesuaian dengan gelar, keinginan menerapkan

ilmu, adanya penghargaan, potensi untuk naik jabatan, lapangan kerja, kompetisi kerja,

lompatan karir, kesesuaian dengan keahlian, dan adanya pelatihan kerja.

Persepsi terhadap profesi akuntan tersebut dinilai baik dan buruknya berdasarkan

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sehingga setelah mengetahui persepsi

mahasiswa berdasarkan faktor – faktor tersebut, akan diketahui pilihan karir mahasiswa

setelah lulus nanti. Pilihan karir dibagi menjadi profesi akuntan (akuntan publik, akuntan

perusahaan, akuntan pendidik, akuntan pemerintah) dan profesi non akuntan yang

diminati oleh mahasiswa.

2.4 Hipotesis Penelitian

Karena terbatasnya literatur pada saat dimulainya penelitian, maka peneliti

memutuskan untuk melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan faktor – faktor

yang mendasari persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntan. Mengingat banyaknya

faktor yang didapat, faktor yang berpengaruh terhadap pilihan karir mahasiswa dan

mendasari persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntan tidak dapat didefinisikan dengan

pasti.

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H01 : Tidak terdapat perbedaan pilihan karir mahasiswa yang disebabkan oleh

persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntansi

Ha1 : Terdapat perbedaan pilihan karir mahasiswa yang disebabkan oleh persepsi

mahasiswa terhadap profesi akuntansi
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H02 : Tidak terdapat perbedaan pilihan karir mahasiswa yang disebabkan oleh

faktor – faktor lain

Ha2 : Terdapat perbedaan pilihan karir mahasiswa yang disebabkan oleh faktor –

faktor lain
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pemilihan Objek Penelitian

3.1.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kelompok subyek atau objek yang memiliki ciri - ciri atau

karakteristik tertentu yang berbeda dengan kelompok subjek atau objek yang lain, dari

kelompok tersebut akan dikenai generalisasi dari hasil penelitian. Populasi penelitian ini

adalah mahasiswa jurusan akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking

School (STIE IBS).

Sampel adalah bagian dari sebuah populasi yang mempunyai ciri karakteristik yang

sama dengan populasi tersebut. Karena itu sampel harus merupakan representasi dari

sebuah populasi. Teknik sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan purposive

sampling, dengan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Sampel merupakan mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang masih

aktif atau tidak sedang mengambil cuti.

2. Sampel adalah mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah Pemeriksaan

Akuntansi I. Hal tersebut dipertimbangkan karena peneliti menganggap bahwa

mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi I telah

mendapat pengetahuan yang cukup mengenai akuntan publik dan dapat

mengungkapkan pendapatnya terhadap profesi akuntan secara umum.
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3. Sampel telah menempuh pendidikan di STIE Indonesia Banking School

minimal selama lima semester.

Jumlah mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi I

di STIE IBS pada tahun 2008 – 2009 adalah 167 mahasiswa termasuk angkatan 2004,

2005, dan 2006. Peneliti mengecualikan mahasiswa dari angkatan – angkatan tersebut

sebagai sampel penelitian, sehingga jumlah yang tepat adalah 159 mahasiswa. Jumlah

tersebut kemudian akan dikurangkan dengan mahasiswa yang telah pindah atau sedang

cuti. Menurut Uma Sekaran, jumlah sampel yang diambil minimal sebanyak 15% dari

populasi, sehingga sampel akan diambil adalah sekitar 70 atau 80 orang mahasiswa dari

angkatan 2007 dan 2008.

Gambar 3.1

Pemilihan Sampel

Sumber : Sisfo STIE IBS

Populasi

167 mahasiswa

Mahasiswa angkatan 2007
dan 2008

159 mahasiswa

Sampel yang diambil

70 – 80  mahasiswa
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3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa STIE IBS

jurusan akuntansi. Data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan

pengujian hipotesis penelitian. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari literatur

– literatur seperti buku, jurnal, dan artikel guna melengkapi informasi yang didapat dari

data primer.

3.2.2. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini terdiri dari tiga metode, yaitu:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada mahasiswa

STIE IBS  jurusan akuntansi angkatan 2007 dan 2008. Selain disebarkan

langsung, dimungkinkan juga penyebaran dengan menggunakan e-mail (mail

survey).

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data – data dari buku, artikel, dan

jurnal yang mendukung sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori.

3. Internet Research
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Penelitian dilakukan dengan mengunjungi website lembaga pendidikan dan

institusi independen untuk memperoleh jurnal atau artikel penelitian guna mendukung

teori – teori yang ada.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Definisi Operasional

1. Karir Mahasiswa

Karir adalah jumlah total dari pengalaman hidup dan gaya hidup seseorang.

Secara konseptual, karir erat kaitannya dengan pekerjaan, perkembangan karir,

pendidikan karir, bimbingan karir, konseling karir, informasi pekerjaan, jabatan, dan

pendidikan jabatan. Dijelaskan lebih lanjut bahwa antara karir, pendidikan karir,

perkembangan karir, dan konseling karir merupakan istiah-istilah yang saling

berhubungan. (Gibson dan Mitchell, 1995) dalam Sunardi (2008).

2. Persepsi Mahasiswa

Persepsi atau pandangan adalah suatu proses dimana individu

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada

lingkungan mereka. Seseorang seringkali memiliki persepsi yang berbeda dengan

kenyataan objektif. Persepsi menjadi penting dikarenakan perilaku manusia dalam

organisasi didasarkan kepada persepsi mereka mengenai hal yang nyata dan hal yang

tidak nyata. (Robbins, 1996 : 135).

3. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Pilihan Karir

Variabel ini terdiri dari 18 faktor yang terdapat dalam kuesioner, yaitu gaji,

kenaikan gaji, dana pensiun, beban kerja, waktu kerja, tantangan pekerjaan, rutinitas
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kerja, prestise, interaksi sosial, kesesuaian dengan gelar, keinginan menerapkan ilmu,

adanya penghargaan, potensi untuk naik jabatan, lapangan kerja, kompetisi kerja,

lompatan karir, kesesuaian dengan keahlian, dan adanya pelatihan kerja. Faktor – faktor

tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis faktor untuk mengurangi

kemungkinan faktor yang tidak signifikan dalam model regresi.

3.3.2 Pengukuran Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel – variabel dalam penelitian ini beserta indikator –

indikatornya ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel Penelitian Indikator
Pengukuran

Skala
Instrumen

Persepsi Mahasiswa

1. dorongan memilih
2. tahu profesi akuntan
3. sumber informasi
4. profesi akuntan yang
diketahui

Ordinal Kuesioner

Pilihan Karir
1. Akuntan
2. Non Akuntan

Ordinal Kuesioner

Faktor – Faktor yang
Mempengaruhi Pilihan

Karir

Gaji, kenaikan gaji, dana
pensiun, beban kerja, waktu
kerja, tantangan kerja, rutinitas
kerja, prestise, interaksi sosial,
sesuai gelar, menerapkan ilmu,
penghargaan, naik jabatan,
lapangan kerja, kompetisi
kerja, lompatan karir, sesuai
keahlian, pelatihan kerja

Likert Kuesioner

Sumber : Kuesioner
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Pada bagian I dan bagian III kuisioner, kecuali pada pertanyaan pertama di

bagian III yang menggunakan skala Likert dengan preferensi Sangat Tidak Berminat

(STB) dan Sangat Berminat (SB) dengan skala satu sampai dengan lima berada diantara

keduanya. Jawaban diukur dengan skala ordinal dengan peringkat sebagai berikut :

Urutan Jawaban Preferensi

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

Sedangkan pada bagian II kuisioner, peneliti menggunakan skala Likert dengan

preferensi Sangat Tidak Setuju (STS), Sangat Setuju (SS) dengan skala satu sampai

dengan lima berada diantara keduanya.

Sangat Tidak Sangat

Setuju 1 2 3 4 5 Setuju
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3.4 Teknik Pengolahan Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi karakter dari responden

dan variabel – variabel yang ada, seperti persepsi mahasiswa, faktor – faktor yang

mempengaruhi pilihan karir, dan karir mahasiswa. Analisis untuk variabel faktor – faktor

yang mempengaruhi pilihan karir dilakukan dengan dengan melihat tabel statistik

deskriptif yang menunjukkan angka kisaran teoritis dan kisaran aktual, rata - rata, dan

standar deviasi, sedangkan untuk dua variabel lain dilakukan dengan melihat tabel

frekuensi untuk mendeskripsikan pengetahuan mahasiswa tentang profesi akuntan dan

pilihan karir mereka.

3.4.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner,

suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r table

untuk tingkat signifikansi 5 persen dari degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini n

adalah jumlah sample. Jika r hitung > r table maka pertanyaan atau indikator tersebut

dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya bila r hitung < r table maka pertanyaan atau

indikator tersebut dinyatakan tidak valid.

3.4.3 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dar variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui
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reliabel atau tidaknya suatu variable dilakukan uji statistik dengan melihat nilai

Cronbach Alpha. Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut ini :

a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka pertanyaan-pertanyaan yang

digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “reliabel”

b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,60 maka pertanyaan-pertanyaan yang

digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “tidak reliabel”

3.5 Teknik Pengujian Hipotesis

3.5.1 Analisis Faktor

Dalam studi perilaku dan sosial, peneliti membutuhkan pengembangan

pengukuran untuk bermacam-macam variabel yang tidak dapat diukur secara langsung,

seperti tingkah laku, pendapat, intelegensi, personalitas, dan lain-lain. Faktor analisis

adalah metode yang dapat digunakan untuk pengukuran semacam itu. Dalam penelitian

ini, analisis faktor yang dilakukan merupakan Exploratory Factor Analysis, bertujuan

untuk mencari pengelompokkan variabel atau faktor yang berjumlah banyak menjadi

variabel atau faktor yang jumlahnya lebih sedikit.

3.5.2 Uji Kruskal-Wallis

Uji Kruskal-Wallis adalah uji one way Anova dengan menggunakan rank atau

peringkat. Uji hipotesis dalam Kruskal-Wallis menganggap sampel berasal dari populasi

yang sama. Kruskal-Wallis mirip dengan uji Anova pada data parametrik hanya saja

tidak diperlukan kenormalan data. Analisis yang digunakan berdasarkan Rijyaitu ranking

data, bukan data itu sendiri.

Uji Kruskal-Wallis harus memenuhi asumsi berikut ini:

1. Sampel ditarik dari populasi secara acak
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2. Kasus masing-masing kelompok independen

3. Skala pengukuran yang digunakan biasanya ordinal.

4. Rumus umum yang digunakan pada uji Kruskal-Wallis adalah :

Statistik uji Kruskal-Wallis menggunakan nilai distribusi Chi-kuadrat dengan

derajat bebas adalah k-1 dengan jumlah sample harus lebih dari lima. Jika nilai uji

Kruskal-Wallis lebih kecil daripada nilai chi-kuadrat tabel, maka hipotesis null diterima,

berarti sampel berasal dari populasi yang sama, demikian pula sebaliknya.

3.5.2.1 Uji Mann-Whitney

Untuk mengetahui kelompok mahasiswa yang memiliki perbedaan dalam uji

hipotesis menggunakan Kruskal-Wallis, peneliti menggunakan uji Mann-Whitney.

Berbeda dengan uji Kruskal-Wallis yang menggunakan banyak sampel independen, uji

ini hanya menggunakan dua sampel independen. Asumsi yang berlaku dalam uji Mann-

Whitney sama dengan uji Kruskal-Wallis, yaitu :

1. Uji Mann-Whitney mengasumsikan bahwa sampel yang berasal dari populasi

adalah acak,

2. Pada uji Mann-Whitney sampel bersifat independen (berdiri sendiri),

3. Skala pengukuran yang digunakan adalah ordinal.
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BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah 159 mahasiswa STIE Indonesia Banking

School jurusan akuntansi yang telah mengambil mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi I

pada tahun ajaran 2009 - 2010. Total kuesioner yang dibagikan secara langsung

sebanyak 92 kuesioner, namun 13 kuesioner tidak kembali sehingga tingkat

pengembalian kuesioner adalah 85,87%. Ringkasan jumlah penyebaran dan

pengembalian dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1

Rincian Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan Total

Kuesioner yang dibagikan

Kuesioner tidak kembali

Total kuesioner yang

kembali

Tingkat pengembalian

= (79/92) × 100 %

92

-13

79

85,87 %

Dari 79 responden, sebanyak 49 responden merupakan mahasiswa angkatan 2007

(62%) dan sisanya adalah mahasiswa angkatan 2008 (38%). Jumlah responden dengan
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jenis kelamin pria sangat jauh dibawah responden wanita, hampir 75 % responden dalam

penelitian ini adalah wanita, sedangkan responden pria hanya 25 %.

Tabel 4.2

Angkatan

Angkatan Jumlah

Responden

Persentase

2007 49 62 %

2008 30 38 %

Total 79 100 %

Sumber : Data yang diolah

Gambar 4.1

Diagram Angkatan

Tabel 4.3

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin Jumlah

Responden

Persentase

Pria 20 25,3 %

Wanita 59 74, 7 %

Total 79 100 %

Sumber : Data yang diolah

2007
62%

2008
38%

angkatan
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Gambar 4.2

Diagram Jenis Kelamin Responden

4.2 Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan analisis statistik deskriptif

dengan tujuan untuk mengetahui nilai - nilai indikator dalam variabel pada penelitian ini.

Berikut adalah tabel statistik deskriptif yang menerangkan nilai minimum, maksimum,

mean (rata – rata), dan standar deviasi indikator - indikator tersebut :

Tabel 4.4

Statistik Deskriptif Persepsi

Indikator N
Kisaran

Aktual
Rata - rata

Standar

Deviasi

1. dorongan memilih

2. tahu profesi

akuntan

3. sumber informasi

4. profesi akuntan

yang diketahui

79

79

79

79

1 – 5

0 – 1

0 – 5

1 – 10

2,3291

0,9494

1,8776

2,6329

1,0343

0,2207

1,2050

2,4241

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator untuk variabel

persepsi, yaitu dorongan memilih memiliki kisaran aktual antara satu sampai dengan

pria
25%

wanita
75%

jenis kelamin
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lima dengan nilai rata – rata 2,3291 dan standar deviasi 1,0343. Indikator tahu profesi

akuntan memiliki kisaran aktual satu dan nol dengan rata – rata 0,9494 dan standar

deviasi 0,2207. Sumber informasi memiliki kisara aktual 0 – 5 dengan nilai rata – rata

1,8776 dan standar deviasi 1,2050. Profesi akuntan yang diketahui memiliki kisaran

aktual 1 – 10 dengan rata – rata 2,6329 dan standar deviasi 2,4241. Dari besaran standar

deviasi yang ada pada tabel, dapat dikatakan bahwa mayoritas nilai pertanyaan tidak

menyimpang dari nilai rata – ratanya karena penyimpangan mayoritas pertanyaan tidak

melebihi setengah nilai rata – rata pertanyaan. Seperti pada indikator dorongan memilih,

nilai rata – rata yang dimiliki adalah 2,3291 dengan standar deviasi 1,0343. Hal tersebut

menunjukkan bahwa nilai rata – rata yang dimiliki dorongan memilih dua kali lebih

besar dari simpangan baku atau standar deviasinya.

Sementara itu, untuk persepsi secara keseluruhan, nilai rata – rata yang dimiliki

adalah 7,789 dengan standar deviasi 2,7353. Dengan demikian, berdasarkan skor yang

dimiliki oleh 79 responden dalam penelitian ini, hanya 31 responden yang memiliki

persepsi baik terhadap profesi akuntansi. Artinya, 39,24% responden atau lebih dari

sepertiga jumlah responden yang ada memiliki persepsi yang baik terhadap profesi

akuntansi sedangkan sisanya memiliki persepsi yang tidak baik (buruk) terhadap profesi

tersebut. Sebaran skor responden dengan distribusi frekuensinya dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :
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Tabel 4.5

Distribusi Frekuensi Persepsi terhadap Profesi Akuntansi

Frekuensi Persentase
Cumulative

Percent
2.00 1 1.3 1.3
4.00 4 5.1 6.3
5.00 4 5.1 11.4
5.50 1 1.3 12.7
6.00 18 22.8 35.4
6.33 2 2.5 38.0
6.50 1 1.3 39.2
7.00 13 16.5 55.7
7.33 1 1.3 57.0
7.50 3 3.8 60.8
8.00 6 7.6 68.4
8.50 1 1.3 69.6
9.00 8 10.1 79.7
10.00 4 5.1 84.8
11.00 1 1.3 86.1
11.33 1 1.3 87.3
11.50 2 2.5 89.9
12.00 2 2.5 92.4
13.00 2 2.5 94.9
14.00 2 2.5 97.5
16.00 2 2.5 100.0
Total 79 100.0

Sumber : Data yang diolah

 Analisis Persepsi..., Dyah Ayu Paramitha, Ak.-Ibs, 2011



Tabel 4.6

Statistik Deskriptif Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Karir

Indikator N
Kisaran

Teoritis

Kisaran

Aktual
Rata - rata

Standar

Deviasi

Gaji

Kenaikan gaji

Dana pensiun

Beban kerja

Waktu kerja

Tantangan kerja

Rutinitas kerja

Prestise

Interaksi sosial

Sesuai gelar

Menerapkan ilmu

Penghargaan

Naik jabatan

Lapangan kerja

Kompetisi kerja

Lompatan karir

Sesuai keahlian

Pelatihan kerja

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

0 – 6

1 – 6

2 – 5

1 – 6

1 – 6

1 – 6

1 – 6

1 – 6

2 – 6

1 – 6

1 – 6

1 – 6

1 – 6

1 – 6

2 – 6

0 – 5

2 – 5

1 – 6

1 – 5

3, 72

3, 48

3, 11

4, 47

4, 15

4, 20

4, 23

3, 85

3, 38

3, 95

3, 78

3, 70

3, 48

3, 99

2, 52

3, 57

3, 77

3, 44

0, 876

0, 845

0, 832

0, 931

1, 156

0, 979

0, 999

0, 878

1, 112

0, 830

0, 929

0, 952

0, 875

1, 006

1, 164

0, 858

1, 025

0, 859

Sumber : Data yang diolah

Tabel diatas menggambarkan deskripsi faktor – faktor dalam variabel pada

penelitian ini secara statistik. Kisaran teoritis dan kisaran aktual adalah nilai yang diukur

dari skor tertinggi atau terendah, mean (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh

data dibagi dengan banyaknya data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah

kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data.
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Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa faktor pertama, gaji memperlihatkan

bahwa rata-rata sebesar 3,72, standar deviasi sebesar 0,876. Nilai skor untuk faktor gaji

pada kisaran aktual 1 – 6. Pada faktor kedua, kenaikan gaji, rata – rata yang dimiliki

adalah 3,48, standar deviasi 0,845. Nilai skor kenaikan gaji pada kisaran aktual adalah 2

– 5. Faktor ketiga, dana pensiun, memiliki rata – rata 3,11 dan standar deviasi sebesar

0,832. Nilai skor pada kisaran aktual dana pensiun adalah 1 – 6. Pada beban kerja, rata –

rata yang dimiliki adalah 4,47 dengan standar deviasi 0,931 dan nilai skor pada kisaran

aktual 1 – 6. Prestise memiliki rata – rata 3, 85 dengan standar deviasi 0,878 dan nilai

skor pada kisaran aktual 2 – 6. Faktor lapangan kerja memiliki rata – rata 3,99 dengan

standar deviasi 1,006 dan nilai skor kisaran aktual 2 – 6. Kompetisi kerja memiliki rata –

rata 2,52 dan standar deviasi 1,164. Nilai skor kompetisi kerja pada kisaran aktual adalah

2 – 5. Faktor terakhir, yaitu pelatihan kerja, memiliki rata – rata 3,44 dengan standar

deviasi 0,859 dan nilai skor pada kisaran aktual 1 – 5.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa mayoritas jawaban

responden pada pertanyaan yang diajukan berada pada posisi netral (berada di kisaran

skala tiga sampai empat) yang ditunjukkan oleh rata – rata jawaban responden dari 13

pertanyaan yang diajukan. Hanya pertanyaan mengenai kompetisi kerja yang berada di

kisaran skala dua sampai dengan tiga dan hanya empat pertanyaan yang memiliki

jawaban di kisaran skala empat sampai lima. Hal ini menunjukkan bahwa responden

pada penelitian ini memiliki jawaban yang tidak terlalu memihak di antara kedua sisi.

Jika dilihat dari kisaran aktual jawaban responden, dari 18 pertanyaan tentang

faktor yang diajukan, 12 pertanyaan memiliki kisaran aktual yang sama, yaitu 1 – 6.

Artinya, jawaban responden untuk 12 pertanyaan tersebut tersebar dari mendekati

“sangat tidak setuju” sampai “sangat setuju”. Begitu pula dengan pertanyaan yang lain,
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kisaran aktual pada pertanyaan yang diajukan menunjukkan angka 1 – 5, 2 – 5, 0 – 5, dan

2 – 6. Hal ini menunjukkan jawaban responden sangat beragam karena range atau

kisaran jawaban pertanyaan – pertanyaan tersebut sangat luas.

Dari besaran standar deviasi yang ada pada tabel, dapat dikatakan bahwa

mayoritas nilai pertanyaan tidak menyimpang dari nilai rata – ratanya karena

penyimpangan mayoritas pertanyaan tidak melebihi setengah nilai rata – rata pertanyaan.

Misalnya seperti pada faktor penghargaan, nilai rata – rata yang dimiliki adalah 3,7

dengan standar deviasi 0,95. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai rata – rata yang

dimiliki faktor penghargaan tiga kali lebih besar dari simpangan baku atau standar

deviasinya. Begitu pula dengan faktor interaksi sosial, rata – rata yang dimiliki adalah

3,38 hampir tiga kali lipat dari standar deviasi, yaitu 1,112.

Tabel 4.7

Statistik Deskriptif Karir Mahasiswa

Indikator N
Kisaran

Aktual
Rata - rata

Standar

Deviasi

1. Minat mahasiswa

2. Profesi akuntansi yang dipilih

3. Profesi non akuntansi yang dipilih

79

79

79

1 – 6

0 – 7

0 – 6

3,5316

1,6582

1,1519

1,0602

1,3671

1,7474

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa indikator untuk variabel karir

mahasiswa, yaitu minat mahasiswa memiliki kisaran aktual antara satu sampai dengan

enam dengan nilai rata – rata 3,5316 dan standar deviasi 1,0602. Indikator profesi

akuntansi yang dipilih memiliki kisaran aktual 0 – 7 dengan rata – rata 1,6582 dan

standar deviasi1,3671. Profesi non akuntansi yang dipilih memiliki kisara aktual 0 – 6

dengan nilai rata – rata 1,1519 dan standar deviasi 1,7474. Dari besaran standar deviasi
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yang ada pada tabel, dapat dikatakan bahwa mayoritas nilai pertanyaan tidak

menyimpang dari nilai rata – ratanya karena penyimpangan mayoritas pertanyaan tidak

melebihi setengah nilai rata – rata pertanyaan. Misalnya seperti pada minat mahasiswa,

nilai rata – rata yang dimiliki adalah 3,5316 dengan standar deviasi 1,0602. Hal tersebut

menunjukkan bahwa nilai rata – rata yang dimiliki indikator minat mahasiwa hampir tiga

kali lebih besar dari simpangan baku atau standar deviasinya.

4.3 Pengetahuan dan Minat Mahasiswa

Deskripsi responden berdasarkan pengetahuan dan minat terhadap akuntansi

adalah :

Tabel 4.8

Penyebab memilih jurusan akuntansi

Faktor Pendorong Frekuensi Persentase

Orang tua

Teman

Diri sendiri

Lainnya

28

4

44

4

34,2 %

5,1 %

55,7 %

5,1 %

Total 79 100 %

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas mahasiswa STIE Indonesia banking

School memilih jurusan akuntansi karena minat diri sendiri terhadap jurusan tersebut.

Sebanyak 44 responden atau 55,7% responden menyatakan bahwa mereka memilih

jurusan akuntansi karena minat diri terhadap akuntansi. 28 responden atau sekitar 34,2%

memilih jurusan akuntansi karena dorongan dari orang tua. Sementara yang memilih

jurusan akuntansi karena dorongan dari teman hanya 4 responden, dan 4 responden lain

 Analisis Persepsi..., Dyah Ayu Paramitha, Ak.-Ibs, 2011



memilih jurusan akuntansi karena alasan lain, seperti hasil psikotest atau dorongan dari

orang lain selain orang tua dan teman, seperti kakak.

Banyak dari mereka yang memilih jurusan akuntansi karena dorongan orang tua,

merasa akuntansi bukanlah bidang yang akan digeluti sebagai karir atau profesi. Mereka

lebih memilih bidang lain, seperti marketing karena dianggap lebih mudah dan dapat

dipelajari tanpa melalui pelatihan atau training. Dengan kata lain, jurusan akuntansi

hanyalah sebagai latar belakang pendidikan, bukan sebagai pilihan karir karena akuntansi

dianggap sebagai perintah atau permintaan orang tua. Namun, tidak sedikit juga

mahasiswa yang pada awalnya tidak tertarik dengan bidang akuntansi kemudian tertarik

untuk mendalami akuntansi dan memilih akuntansi sebagai karir setelah lulus.

Tabel 4.9

Mengetahui Profesi Akuntansi

Tahu profesi akuntan Frekuensi Persentase

Ya

Tidak

75

4

94,9 %

5,1 %

Total 79 100 %

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel di atas diketahui bahwa hampir 95 % mahasiswa akuntansi STIE

Indonesia Banking School mengetahui atau mengenal profesi akuntansi. Hanya sebagian

kecil mahasiswa yang tidak mengenal atau mengetahui profesi akuntansi , yaitu empat

responden atau 5,1 % dari jumlah responden yang ada. Pertanyaan yang diajukan peneliti

cukup sederhana dengan jawaban “ya” atau ‘tidak” dan dalam pertanyaan tersebut, tidak

dijelaskan sejauh mana pengetahuan mahasiswa tentang profesi akuntansi karena sasaran
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dari pertanyaan adalah pengenalan mahasiswa terhadap profesi tersebut di tingkat paling

dasar, yaitu apakah mereka mengenal keberadaan profesi akuntansi di dunia kerja.

Pengetahuan mengenai profesi akuntansi yang dimaksud merupakan pengetahuan

yang dimiliki mahasiswa setelah menjadi mahasiswa STIE IBS dan mengambil mata

kuliah Pemeriksaan Akuntansi I. Hal ini menjadi dasar pertanyaan karena di mata kulaih

tersebut, mahasiswa dikenalkan kepada profesi akuntansi, terutama profesi akuntan

publik. Selain diperoleh di mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi I, pengetahuan tentang

profesi akuntansi juga diperoleh pada mata utama Akuntansi (Pengantar Akuntansi,

Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan), mata kuliah akuntansi

Biaya, Akuntansi Manajemen, dan Akuntansi Sektor Publik. Pengetahuan mahasiswa

tentang profesi akuntansi sebelum menjadi mahasiswa STIE IBS dan mengambil mata

kuliah Pemeriksaan Akuntansi I tidak menjadi pertimbangan dalam penelitian ini.

Tabel 4.10
Sumber Informasi

Sumber Informasi Frekuensi Persentase

Dosen

Teman

Buku / literatur

Internet

Lainnya

Dosen dan Teman

Dosen dan Buku

Teman dan Buku

Dosen, Buku, Teman

Tidak Menjawab

35

11

8

3

5

3

2

5

4

3

44, 3 %

14  %

10, 1 %

3, 8 %

6, 3 %

3, 8 %

2, 5 %

6, 3 %

5, 1 %

3, 8 %

Total 79 100 %
Sumber : Data yang diolah
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Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa STIE Indonesia

Banking School mendapat informasi tentang profesi akuntan dari dosen terkait, yaitu

sebanyak 35 mahasiswa atau 44,3 % dari jumlah responden. Dosen dinilai sebagai

sumber informasi terpercaya karena banyak dari dosen yang mengajar mata kuliah

tertentu merupakan mereka yang telah memiliki pengalaman di dunia kerja, khususnya di

bidang akuntansi. Sehingga banyak mahasiswa yang memilih dosen sebagai sumber

informasi utama atas profesi akuntansi. Sebanyak 11 mahasiswa mendapat informasi

tentang profesi akuntan dari teman atau 14 % dari responden. Buku memberikan

kontribusi pengetahuan tentang profesi akuntansi pada delapan mahasiswa, dan internet

pada tiga mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang mendapat informasi dari dosen dan buku

atau literatur sebanyak dua mahasiswa sedangkan dosen dan teman memberikan

informasi tentang profesi akuntan terhadap tiga mahasiswa. Sebanyak tiga mahasiswa

tidak menjawab pertanyaan ini. Salah satu yang mungkin menjadi penyebab hal tersebut

adalah karena mahasiswa tidak mengenal profesi akuntan, atau dengan kata lain

menjawab “tidak” pada pertanyaan sebelumnya. Mahasiswa yang mengenal profesi

akuntansi dari dua sumber atau lebih merasa bahwa pengetahuan yang didapat dari satu

sumber kurang memenuhi rasa ingin tahu mereka. Sehingga terdapat mahasiswa yang

mengenal profesi akuntansi dari dosen dan yang mengenal profesi akuntansi dari dosen

dan buku atau literatur berbeda. Pengetahuan yang diperoleh dari dosen mayoritas

merupakan pengalaman kerja dosen tersebut, dan mahasiswa dengan rasa ingin tahu

yang besar akan mencari sumber lain untuk memperluas pengetahuan mereka.

 Analisis Persepsi..., Dyah Ayu Paramitha, Ak.-Ibs, 2011



Tabel 4.11

Profesi Akuntansi yang Diketahui

Profesi Akuntansi Frekuensi Total

Akuntan Publik saja

Akuntan Perusahaan saja

Akuntan Pendidik saja

Akuntan Pemerintah saja

Akuntan Publik dan Akuntan Perusahaan

Akuntan Publik dan Akuntan Pendidik

Akuntan Publik dan Akuntan Pemerintah

Akuntan Perusahaan dan Akuntan Pendidik

Akuntan Perusahaan dan Akuntan Pemerintah

Akuntan Publik, Perusahaan, dan Pemerintah

Akuntan Publik, Pendidik, dan Pemerintah

Keempat profesi akuntan

31

24

1

1

10

1

1

1

1

2

1

5

39, 2 %

30, 4 %

1, 3 %

1, 3  %

12, 5 %

1, 3 %

1, 3 %

1, 3 %

1, 3 %

2, 5 %

1, 3 %

6, 3 %

Total 79 100 %

Sumber : Data yang diolah

Sebanyak 31 mahasiswa atau 39,2 % respoden menyatakan bahwa mereka hanya

mengenal profesi akuntan publik dan 24 mahasiswa atau 30,4 % jumlah responden

mengenal profesi akuntan perusahaan. Sementara itu, mahasiswa yang mengenal profesi

akuntan publik dan akuntan perusahaan sebanyak 10 mahasiswa atau 12,5 % dari jumlah

responden. Mahasiswa yang hanya mengenal akuntan pendidik adalah satu mahasiswa,

begitu juga dengan profesi akuntan pemerintah. Mahasiswa yang hanya mengenal profesi

tersebut adalah satu mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang mengenal lebih dua profesi

akuntan adalah tiga mahasiswa, dua mahasiswa mengenal profesi akuntan publik,

perusahaan, dan pemerintah sedangkan satu mahasiswa mengenal profesi akuntan publik,

pendidik, dan pemerintah. Terdapat lima mahasiswa atau 6,3 % jumlah responden yang

mengenal keempat profesi akuntan tersebut.
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4.4 Pilihan Karir Mahasiswa

Deskripsi responden berdasarkan minat terhadap profesi akuntansi dan pilihan karir

adalah :

Tabel 4.12

Minat terhadap Profesi Akuntansi

Minat Frekuensi Persentase

Sangat Tidak Berminat

1

2

3

4

5

Sangat Berminat

0

4

6

27

30

10

2

0 %

5, 1 %

7, 6 %

34, 2 %

38 %

12, 7 %

2, 5 %

Total 79 100 %

Sumber : Data yang diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat mahasiswa STIE Indonesia

Banking School yang sama sekali tidak memiliki minat terhadap profesi akuntansi. hal

ini disebabkan karena mereka masih terbuka akan berbagai macam pilihan profesi yang

ada sehingga mereka tidak membatasi diri hanya pada satu bidang profesi saja.

Mahasiswa yang memiliki minat kecil terhadap profesi akuntansi adalah sebanyak empat

mahasiswa atau 5,1% jumlah responden. Sebanyak 27 mahasiswa atau 34,2% dari

jumlah responden berada di posisi tengah, yaitu memiliki minat terhadap profesi

akuntansi dan profesi non akuntansi di saat yang sama. 30 mahasiswa atau 38% jumlah

respoden lebih cenderung berminat menjadi akuntan, sedangkan yang sangat berminat

menjadi akuntan sebanyak dua mahasiswa.
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Tabel 4.13

Profesi Akuntansi yang Dipilih

Profesi Akuntansi Frekuensi Persentase

Akuntan Publik

Akuntan Perusahaan

Akuntan Pendidik

Akuntan Pemerintah

Akuntan Publik dan Akuntan Perusahaan

Akuntan Perusahaan dan Akuntan Pendidik

Akuntan Publik dan Akuntan Pemerintah

Akuntan Perusahaan dan Akuntan

Pemerintah

Akuntan Publik, Perusahaan, Pemerintah

Tidak Memilih

23

33

0

4

1

1

1

1

1

14

29, 1 %

41, 8 %

0 %

5, 1 %

1, 3 %

1, 3 %

1, 3 %

1, 3 %

1, 3 %

17, 7 %

Total 79 100 %

Sumber : Data yang diolah

Sebanyak 33 mahasiswa atau lebih dari 41% jumlah responden memilih profesi

sebagai akuntan perusahaan. Mahasiswa memilih profesi akuntan perusahaan karena

insentif yang menjanjikan. Gaji yang cukup besar dan menerapkan ilmu yang didapat

sewaktu kuliah menjadi alasan mahasiswa memilih profesi tersebut. Akuntan publik

dipilih sebagai profesi oleh 23 mahasiswa, pilihan karir tersebut disebabkan karena

mahasiswa menilai profesi akuntan publik memiliki gaji yang tinggi. Selain itu, dengan

bekerja sebagai akuntan publik, potensi untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik besar,

terutama jika bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) ternama. Sedangkan untuk

akuntan pemerintah hanya empat mahasiswa yang memilih profesi tersebut. Terdapat

empat mahasiswa yang memilih dua profesi akuntan dan yang memiliki tiga profesi

sebagai pilihan karir hanya satu mahasiswa. Tabel di atas juga menunjukkan bahwa tidak

ada mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang berminat menjadi akuntan
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pendidik dan sebanyak 14 mahasiswa tidak memilih profesi akuntansi sebagai pilihan

karir mereka. Alasan utama mahasiswa tidak memilih profesi akuntan pendidik adalah

gaji yang kecil dan tingkat kesulitan profesi tersebut. Bagi mahasiswa, gaji seorang

dosen atau guru tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini dan profesi

tersebut dianggap lebih cocok dilakukan jika mereka telah memasuki usia pensiun.

Selain itu, tidak banyak mahasiswa yang mau dan mampu untuk mengajar. Mengajar

merupakan sebuah pengabdian, dan hal tersebut hanya mungkin dilakukan oleh mereka

yang benar – benar memiliki keinginan kuat untuk berbagi ilmu.

Tabel 4.14

Profesi non Akuntansi yang Dipilih

Profesi non Akuntan Frekuensi Persentase

Manajer Perusahaan

Pengusaha

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Politikus

Konsultan

Lainnya

Manajer Perusahaan, Pengusaha, PNS

Tidak Memilih

4

16

5

0

2

4

1

47

5, 1 %

20, 3 %

6, 3 %

0 %

2, 5 %

5, 1 %

1, 2 %

59, 5 %

Total 79 100 %

Sumber : Data yang diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa lebih dari 59 % mahasiswa STIE Indonesia

Banking School jurusan akuntansi yang menjadi responden tidak memilih profesi non

akuntansi sebagai pilihan karir. Dari 32 mahasiswa yang memilih profesi non akuntansi,

16 mahasiswa memilih pengusaha sebagai profesi. Lapangan pekerjaan yang tidak

banyak menjadi alasan mahasiswa memilih untuk membuka usaha sendiri atau

melanjutkan usaha orang tua. Dengan menjadi pengusaha, mahasiswa juga dapat
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membuka lapangan pekerjaan baru dan menjadi atasan bagi diri sendiri serta orang lain.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipilih oleh lima mahasiswa. Pandangan bahwa PNS tidak

memiliki pekerjaan yang berat menjadi alasan mahasiswa memilih profesi ini.

Manajer Perusahaan dipilih oleh empat mahasiswa, dan dua mahasiswa memilih

sebagai konsultan. Satu orang mahasiswa memiliki tiga plihan profesi, yaitu manajer

perusahaan, pengusaha, dan PNS. Sisanya, empat orang mahasiswa tidak memilih kelima

pilihan profesi yang ada karena pilihan profesi yang diminati tidak ada dalam pilihan

jawaban, yaitu bankir, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendidik non

akuntansi, dan event organizer.

4.5 Uji Kualitas Data

4.5.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur dapat

mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Pengujian validitas dilakukan

dengan menggunakan rumus korelasi. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat

pada tabel berikut ini :
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Tabel 4.15

Hasil Uji Validitas

No Variabel
Korelasi
(Pearson)

R Tabel Keterangan

1

Persepsi Mahasiswa
1. dorongan memilih
2. tahu profesi akuntan
3. sumber informasi
4. profesi akuntan yang
diketahui

0, 260
0, 279
0, 370
0, 808

0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213

Valid
Valid
Valid
Valid

2

Faktor – Faktor yang
Mempengaruhi Karir

1. gaji
2. kenaikan gaji
3. dana pensiun
4. beban kerja
5. waktu kerja
6. tantangan pekerjaan
7. rutinitas pekerjaan
8. prestise
9. interaksi sosial
10. sesuai dengan gelar
11. keinginan menerapkan ilmu
12. adanya penghargaan
13. potensi naik jabatan
14. lapangan kerja
15. kompetisi kerja
16. lompatan karir
17. sesuai dengan keahlian
18. adanya pelatihan kerja

0, 672
0, 679
0, 258
0, 575
0, 487
0, 571
0, 426
0, 599
0, 566
0, 644
0, 573
0, 709
0,702
0, 462
0, 092
0, 630
0, 725
0, 694

0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Tidak Valid
Valid
Valid
Valid

3

Karir Mahasiswa
1. minat terhadap akuntansi
2. profesi akuntansi pilihan
3. profesi non akuntansi pilihan

0, 305
0, 688
0, 437

0, 2213
0, 2213
0, 2213

Valid
Valid
Valid

Sumber : Data yang diolah
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Dari tabel 4.12 dapat diperoleh bahwa terdapat satu indikator yang dinilai gugur

dalam menjelaskan suatu variabel. Hal ini dapat didentifikasi dari nilai korelasi yang

lebih rendah dari r tabel yaitu df = N – 2 = 77, yaitu 0,2213.

Pertanyaan tidak valid kemungkinan besar diakibatkan oleh hubungan antara

pertanyaan tersebut dengan variabel dependen, yaitu karir mahasiswa rendah. Hal ini

dapat terjadi karena jawaban responden yang mayoritas tidak menganggap kompetisi

kerja sebagai faktor penentu pilihan karir mereka di masa depan. Pertanyaan yang tidak

valid tersebut tidak akan disertakan pada saat pengujian hipotesis.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai Cronbach’s Alpha yang dihasilkan

dengan perhitungan SPSS 19.00 for windows. Nilai suatu variabel dikatakan reliabel jika

memberikan nilai Cronbach’s Alpha > 0,60.

Tabel 4.16

Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's
Alpha

N of
Items

.781 25

Sumber : Data yang diolah

Hasil pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,781

terhadap 25 pertanyaan yang ada pada kuesioner, artinya data penelitian ini reliabel dan

dapat dilakukan analisis lebih lanjut.

 Analisis Persepsi..., Dyah Ayu Paramitha, Ak.-Ibs, 2011



4.6 Pengujian Hipotesis

4.6.1 Analisis Faktor

Analisis faktor ini merupakan Exploratory Factor Analysis karena dilakukan

untuk mencari pengelompokkan variabel atau faktor yang berjumlah banyak menjadi

variabel atau faktor yang jumlahnya lebih sedikit. Langkah pertama dalam analisis faktor

adalah dengan melihat nilai KMO and Bartlett's Test. Tujuan dari KMO Test adalah

untuk mengetahui apakah seluruh data yang diambil telah cukup untuk difaktorkan.

Syaratnya adalah nilai KMO harus diatas 0,50.

Sedangkan Bartlett's Test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan

antara variabel – variabel yang diuji. Apabila terdapat hubungan antar variabel, analisis

faktor dapat dilakukan (tingkat signifikansi < 0,05). Setelah mengeluarkan indikator-

indikator yang tidak reliabel pada uji reliabilitas diatas, maka diperoleh sebanyak 17

indikator, dimana dilakukan uji KMO and Bartlett's Test yang hasilnya ditunjukkan pada

tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

.774

Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square 640.615
Df 136

Sig. .000
Sumber : Data yang diolah

Nilai KMO Test adalah 0,774 atau lebih dari 0,5 dan tingkat signifikansi Bartlett's

Test 0,000 atau kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah data yang
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difaktorkan cukup dan terdapat hubungan antar variabel – variabel atau faktor – faktor

yang ada. Dengan kata lain, analisis faktor dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Analisis faktor selajutnya adalah melihat hasil pengelompokkan (ekstraksi) atas

17 indikator yang ada. Hasil pengelompokkan tersebut disajikan pada tabel Total

Variance Explained sebagai berikut :

Tabel 4.18
Total Varianced Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total
% of

Variance
Cumulative

% Total
% of

Variance
Cumulative

%
1 6.216 36.566 36.566 6.216 36.566 36.566
2 1.911 11.243 47.809 1.911 11.243 47.809
3 1.713 10.076 57.885 1.713 10.076 57.885
4 1.066 6.271 64.156 1.066 6.271 64.156
5 .897 5.279 69.434
6 .815 4.794 74.228
7 .724 4.258 78.486
8 .618 3.633 82.119
9 .586 3.449 85.567
10 .542 3.190 88.757
11 .484 2.848 91.605
12 .358 2.106 93.711
13 .324 1.905 95.616
14 .251 1.475 97.091
15 .206 1.213 98.304
16 .178 1.047 99.351
17 .110 .649 100.000

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel 4.18, dapat dilihat bahwa hanya empat faktor yang memiliki eigen

value lebi dari satu. Komponen 1 dapat menjelaskan 36,57 % variasi, komponen 2 dapat

menjelaskan 11,24% variasi, komponen 3 dapat menjelaskan 10,08 % variasi, dan

komponen 4 dapat menjelaskan 6,27% variasi. Sehingga keempat komponen secara

keseluruhan dapat menjelaskan total 64,16% variasi.
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Hasil pengelompokkan atas indikator – indikator tersebut ke dalam empat

komponen dapat dilihat pada tabel Rotated Component matrix sebagai berikut:

Tabel 4.19

Rotated Component Matrix
Component

1 2 3 4
Gaji .409 .249 .537 .185

kenaikan_gaji .219 .541 .495 .113
dana_pensiun -.144 -.060 .701 -.017
beban_kerja .801 .140 -.024 .237
waktu_kerja .807 .054 .196 -.147

tantangan_kerja .756 .026 .158 .227
rutinitas_kerja .592 .232 -.372 .368

Prestise .408 .218 .521 .126
interaksi_sosial .090 .128 .661 .262

sesuai_gelar .047 .398 .031 .845
menerapkan_ilmu .126 .008 .216 .865

Penghargaan .181 .479 .567 .208
naik_jabatan .354 .512 .275 .318

lapangan_kerja -.112 .746 -.013 .262
lompatan_karir .149 .804 .143 .065
sesuai_keahlian .239 .657 .080 .448
pelatihan_kerja .190 .335 .452 .440

Sumber : Data yang diolah

Tabel 4.19 menunjukkan pengelompokkan indikator ke dalam masing – masing

faktor. Korelasi antara indikator dengan komponen nilainya bervariasi, sehingga untuk

mengambil kesimpulan apakah indikator masuk ke dalam suatu faktor harus melihat nilai

korelasi. Nilai korelasi yang tertinggi dimiliki oleh indikator, maka indikator tersebut

termasuk dalam kelompok faktor yang bersangkutan. Dengan melihat nilai korelasi

tersebut, maka :
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a. Komponen 1 terdiri dari : beban kerja, waktu kerja, tantangan

kerja, dan rutinitas kerja.

b. Komponen 2 terdiri dari : kenaikan gaji, naik jabatan, lapangan

kerja, lompatan karir, dan sesuai keahlian.

c. Komponen 3 terdiri dari : gaji, dana pensiun, prestise, interaksi

sosial, penghargaan, dan pelatihan kerja.

d. Komponen 4 terdiri dari : sesuai gelar dan menerapkan ilmu.

Berdasarkan pengelompokkan yang diperoleh tersebut, maka nama setiap faktor

yang sesuai dengan indikator yang membentuk masing-masing faktor yang bersangkutan

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20

Nama – Nama Faktor

No Nama Faktor

1 Lingkungan Kerja

2 Kelebihan dari Profesi Akuntansi

3 Insentif Finansial dan non Finansial

4 Latar Belakang Pendidikan
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4.6.2 Uji Hipotesis Pertama

Tabel 4.21
Peringkat dalam Uji Kruskal-Wallis

Hipotesis Satu

Minat N
Mean
Rank

Persepsi 1.00 4 24.75
2.00 6 37.58
3.00 27 34.94
4.00 30 41.42
5.00 10 51.15
6.00 2 69.00
Total 79

Sumber : Data yang diolah

Tabel 4.22
Test Statistics Hipotesis Satu

Persepsi
Chi-Square 8.975

Df 5
Asymp.Sig. .110
Sumber : Data yang diolah

Dari output Rank, dapat dilihat bahwa nilai mean untuk mahasiswa yang

menjawab sangat berminat menjadi akuntan (skor enam) memiliki tingkat rata – rata

paling tinggi diantara yang lain, yaitu sebesar 69. Diikuti oleh mahasiswa yang berminat

menjadi akuntan (skor lima) dengan peringkat mean 51,15. Hasil yang didapat pada tabel

ini sesuai dengan tabel 4.12 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dari nilai uji Kruskal-Wallis, dapat kita lihat pada output “Test Statistics”

dimana nilai Chi-Square 8,975 dan nilai asymp.sig. adalah 0,110 > 0,05. Dengan dasar

pengambilan keputusan :

1. Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima
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2. Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak

Maka, H01 diterima sehingga Ha1 penelitian ini, yaitu terdapat perbedaan pilihan

karir mahasiswa yang disebabkan oleh persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntansi

ditolak. Artinya, dalam memilih karir sebagai akuntan maupun non akuntan, persepsi

mahasiswa STIE Indonesia Banking School tidak menjadi pertimbangan. Hasil tersebut

konsisten dengan analisis deskriptif persepsi mahasiswa dan analisis minat karir

mahasiswa. Pada analisis deskriptif tersebut, hanya 31 mahasiswa STIE Indonesia

Banking School yang memiliki persepsi baik terhadap profesi akuntansi. Namun pada

analisis minat karir mahasiswa, terdapat 42 mahasiswa yang cenderung memilih

akuntansi sebagai pilihan karir setelah lulus (mahasiswa yang memiliki poin 4 s.d 6).

Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi terhadap suatu profesi tidak secara mutlak

mempengaruhi pilihan karir mahasiswa.

Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, misalnya minat mahasiswa

yang masih belum pasti dan keinginan untuk mencoba profesi yang berbeda dengan ilmu

yang didapat. Seperti hasil yang ditunjukkan sebelumnya, sebagian besar mahasiswa

STIE Indonesia Banking School jurusan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 memiliki

posisi yang netral, mereka memilih untuk terbuka terhadap banyak pilihan karir

meskipun tidak sesuai dengan pendidikan. Keamanan secara finansial di usia muda

menjadi target sebagian besar mahasiswa sehingga profesi yang dicari adalah profesi

yang menawarkan gaji tinggi bukan profesi yang sesuai dengan tingkat pendidikan atau

ilmu yang didapat. Selain itu, mahasiswa menganggap bahwa semua profesi masih

mungkin untuk dijalani karena banyaknya pelatihan kerja atau kursus yang diberikan

oleh perusahaan kepada karyawan baru.
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4.6.3 Uji Hipotesis Kedua

Tabel 4.23
Peringkat dalam Uji Kruskal-

Wallis Hipotesis Dua

Minat N
Mean
Rank

faktor 1.00 4 5.25
2.00 6 46.33
3.00 27 33.69
4.00 30 42.13
5.00 10 55.20
6.00 2 67.75
Total 79

Sumber : Data yang diolah

Tabel 4.24
Test Statistics Hipotesis

Dua
Factor

Chi-Square 19.302
Df 5

Asymp. Sig. .002

Sumber : Data yang diolah

Dari output Rank, dapat dilihat bahwa nilai mean untuk mahasiswa yang

menjawab sangat berminat menjadi akuntan (skor enam) memiliki tingkat rata – rata

paling tinggi diantara yang lain, yaitu sebesar 67,75. Diikuti oleh mahasiswa yang

berminat menjadi akuntan (skor lima) dengan peringkat mean 52,25 dan cenderung tidak

berminat menjadi akuntan (skor dua) dengan peringkat mean 46,33.
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Dari nilai uji Kruskal-Wallis, dapat kita lihat pada output “Test Statistics”

dimana nilai Chi-Square 19,302 dan nilai asymp.sig. adalah 0,002 < 0,05. Dengan dasar

pengambilan keputusan :

1. Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima

2. Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak

Maka, H02 ditolak sehingga Ha2 penelitian ini, yaitu terdapat perbedaan terhadap

pilihan karir mahasiswa yang disebabkan oleh faktor – faktor lain diterima. Artinya,

dalam memilih karir sebagai akuntan maupun non akuntan, faktor – faktor lain seperti

lingkungan kerja, keuntungan atau kelebihan dari suatu profesi, insentif, dan latar

belakang pendidikan menjadi pertimbangan mahasiswa STIE Indonesia Banking School.

Faktor – faktor tersebut terdiri dari beberapa indikator, misalnya, faktor insentif finansial

dan non finansial. Salah satu indikator dalam insentif adalah gaji. Salah satu faktor yang

dijadikan mahasiswa sebagai pertimbangan dalam memilih karir adalah besaran gaji

yang diperolah. Mahasiswa yang memilih karir sebagai akuntan publik dan akuntan

perusahaan mempertimbangkan gaji besar yang ditawarkan oleh Kantor Akuntan Publik

(KAP) dan perusahaan. Selain itu, kelebihan lain yang dimiliki profesi akuntansi seperti

adanya kesempatan untuk lompatan karir juga menjadi pertimbangan mahasiswa.

Kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau memiliki jenjang karir

yang lebih matang setelah beberapa tahun bekerja sebagai akuntan publik juga menjadi

pertimbangan mahasiswa. Menurut pengakuan mahasiswa, beberapa dosen menyatakan

bahwa kesempatan lompatan karir setelah bekerja dua atau tiga tahun sebagai akuntan

publik, terutama di Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four terbuka lebar. Jenjang karir

yang lebih baik juga berarti insentif finansial yang lebih baik pula. Hal inilah yang

menarik mahasiswa untuk memilih profesi akuntansi sebagai pilihan karir.
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Bagi mahasiswa yang tidak memilih profesi akuntansi, faktor yang menjadi

pertimbangan adalah lingkungan kerja. Salah satu indikatornya adalah waktu kerja.

Profesi akuntansi, terutama akuntan publik dan akuntan perusahaan dinilai memiliki

waktu kerja yang tidak menentu. Terlebih lagi ketika akhir tahun dan saat pemeriksaan

(audit) laporan keuangan. Meskipun menawarkan bonus dan gaji yang besar, waktu kerja

yang menyita waktu santai tidak sebanding. Mahasiswa lebih memilih profesi yang

memiliki gaji standar dengan waktu kerja yang pasti. Beban kerja sebagai akuntan yang

tinggi juga menjadi salah satu penyebab. Mahasiswa yang kurang teliti memiliki

ketakutan tertentu, misalnya melakukan kesalahan saat meng-input data laporan

keuangan atau saat sedang memeriksa kewajaran laporan keuangan. Selain itu, banyak

juga mahasiswa yang menganggap akuntansi hanya sebatas pendidikan, bukan bidang

yang dikuasai. Dengan kata lain, tidak sedikit pula mahasiswa yang memilih jurusan

akuntansi hanya sebatas untuk memperoleh gelar sarjana, bukan untuk menimba ilmu

dan menerapkannya dalam pekerjaan atau profesi.

Untuk mengetahui faktor dan minat yang memiliki perbedaan, dilakukan uji

Mann-Whitney pada variabel faktor terhadap masing – masing peringkat minat

mahasiswa terhadap profesi akuntansi yang ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut :
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Tabel 4.25

Test Statistik Uji Mann-Whitney

Faktor Asymp. Sig.

Skor
1 dan

2

Skor
1 dan

3

Skor
1 dan

4

Skor
1 dan

5

Skor
1 dan

6

Skor
2 dan

3

Skor
2 dan

4

Skor
2 dan

5

Skor
2 dan

6

Skor
3 dan

4

Skor
3 dan

5

Skor
3 dan

6

Skor
4 dan

5

Skor
4 dan

6

Skor
5 dan

6

Faktor Secara

Keseluruhan
0,011 0,008 0,002 0,005 0,064 0,26 0,595 0,48 0,182 0,113 0,018 0,042 0,069 0,079 0,746

Lingkungan

Kerja
0,592 0,676 0,646 0,721 1 0,62 0,547 0,913 0,306 0,923 0,716 0,541 0,704 0,502 0,386

Keuntungan

dari Profesi
Akuntansi

0,01 0,003 0,001 0,004 0,049 0,438 0,549 0,091 0,046 0,822 0,004 0,024 0,002 0,019 0,105

Insentif

Finansial dan
non Finansial

0,055 0,019 0,005 0,01 0,064 0,099 0,506 0,956 0,402 0,007 0,023 0,794 0,369 0,288 0,329

Latar

Belakang

Pendidikan

0,013 0,084 0,004 0,011 0,06 0,048 0,695 0,528 0,375 0,006 0,009 0,084 0,2 0,326 0,427

Sumber : Data yang diolah
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Dari tabel diatas, terlihat bahwa mahasiswa yang memiliki perbedaan minat karir,

berdasarkan faktor secara keseluruhan adalah mahasiswa yang memiliki skor 1 (tidak

berminat atau memilih profesi akuntansi) dan 2 (cenderung tidak berminat atau memilih

profesi akuntansi), 1 (tidak berminat atau memilih profesi akuntansi) dan 3 (posisi

netral), 1 (tidak berminat atau memilih profesi akuntansi) dan 4 (cenderung berminat

atau memilih profesi akuntansi), 1 (tidak berminat atau memilih profesi akuntansi) dan 5

(berminat atau memilih profesi akuntansi), 3 (posisi netral) dan 5 (berminat atau memilih

profesi akuntansi), serta 3 (posisi netral) dan 6 (sangat berminat atau memilih profesi

akuntansi). Nilai asymp. sig atau nilai p keenam kelompok tersebut kurang dari 0,05.

Nilai p masing – masing kelompok secara berurutan adalah 0,011; 0,008; 0,002; 0,005;

0,018; 0,042. Sementara kelompok nilai skor mahasiswa yang lain tidak memiliki

perbedaan karena memiliki asymp. sig atau nilai p  lebih dari 0,05.

Jika dilihat berdasarkan masing – masing faktor, kelompok – kelompok skor pada

faktor lingkungan kerja sama sekali tidak memiliki perbedaan dalam pemilihan karir. Hal

ini berbeda dengan ketiga faktor lainnya, yaitu keuntungan dari profesi akuntansi,

insentif finansial dan non finansial, serta latar belakang pendidikan. Kelompok –

kelompok tersebut memiliki kelompok skor yang memiliki perbedaan dalam pemilihan

karir. Perbedaan tersebut didapat berdasarkan nilai asymp. sig atau nilai p, kelompok –

kelompok skor yang memiliki perbedaan merupakan kelompok skor yang memiliki nilai

asymp. sig kurang dari 0,05. Kelompok nilai atau skor mahasiswa yang tidak memiliki

perbedaan dalam pilihan karir memiliki nilai asymp. sig atau nilai p yang lebih dari 0,05.

Faktor keuntungan dari profesi akuntansi memiliki kelompok perbedaan yang

paling banyak, yaitu sebanyak 10 kelompok yang terdiri dari kelompok skor 1 (tidak

berminat atau memilih profesi akuntansi) dan 2 (cenderung tidak berminat atau memilih

profesi akuntansi), skor 1 (tidak berminat atau memilih profesi akuntansi) dan 3 (posisi
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netral), skor 1 (tidak berminat atau memilih profesi akuntansi) dan 4 (cenderung

berminat atau memilih profesi akuntansi), skor 1 (tidak berminat atau memilih profesi

akuntansi) dan 5 (berminat atau memilih profesi akuntansi), skor 1 (tidak berminat atau

memilih profesi akuntansi) dan 6 (sangat berminat atau memilih profesi akuntansi), skor

2 (cenderung tidak berminat atau memilih profesi akuntansi) dan 6, 3 (posisi netral),  dan

5 (berminat atau memilih profesi akuntansi), 3 (posisi netral) dan 6 (sangat berminat atau

memilih profesi akuntansi), 4 (cenderung berminat atau memilih profesi akuntansi) dan 5

(berminat atau memilih profesi akuntansi), serta terakhir skor 4 (cenderung berminat atau

memilih profesi akuntansi) dan 6 (sangat berminat atau memilih profesi akuntansi).

Sementara itu, faktor latar belakang pendidikan memiliki tujuh kelompok skor

perbedaan, sedangkan faktor insentif finansial dan non finansial hanya memiliki lima

kelompok skor perbedaan.
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BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

1. Tidak ada mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang sama sekali tidak memiliki

minat terhadap profesi akuntansi. Mahasiswa yang memiliki minat kecil terhadap profesi

akuntansi adalah sebanyak empat mahasiswa atau 5,1% jumlah responden. Sebanyak 27

mahasiswa atau 34, 2% dari jumlah responden berada di posisi tengah, yaitu memiliki minat

terhadap profesi akuntansi dan profesi non akuntansi di saat yang sama. 30 mahasiswa atau

38% jumlah respoden lebih cenderung berminat menjadi akuntan, sedangkan yang sangat

berminat menjadi akuntan sebanyak dua mahasiswa.

2. Dari 59% mahasiswa yang berada pada posisi netral, cenderung memilih profesi

akuntansi, berminat terhadap profesi akuntansi, dan sangat berminat terhadap profesi

akuntansi, sebanyak 33 mahasiswa atau lebih dari 41% jumlah responden memilih profesi

sebagai akuntan perusahaan. Akuntan publik dipilih sebagai profesi oleh 23 mahasiswa,

sedangkan untuk akuntan pemerintah hanya empat mahasiswa yang memilih profesi

tersebut. Terdapat empat mahasiswa yang memilih dua profesi akuntan dan yang memiliki

tiga profesi sebagai pilihan karir hanya satu mahasiswa. Tabel di atas juga menunjukkan

bahwa tidak ada mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang berminat menjadi akuntan

pendidik dan sebanyak 14 mahasiswa tidak memilih profesi akuntansi sebagai pilihan karir
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mereka. Alasan utama mahasiswa tidak memilih profesi akuntan pendidik adalah gaji yang

kecil dan tingkat kesulitan profesi tersebut.

Dari 32 mahasiswa yang memilih profesi non akuntansi, 16 mahasiswa memilih

pengusaha sebagai profesi. Lapangan pekerjaan yang tidak banyak menjadi alasan

mahasiswa memilih untuk membuka usaha sendiri atau melanjutkan usaha orang tua.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipilih oleh lima mahasiswa. Pandangan bahwa PNS tidak

memiliki pekerjaan yang berat menjadi alasan mahasiswa memilih profesi ini. Manajer

Perusahaan dipilih oleh empat mahasiswa, dan dua mahasiswa memilih sebagai konsultan.

Satu orang mahasiswa memiliki tiga plihan profesi, yaitu manajer perusahaan, pengusaha,

dan PNS. Sisanya, empat orang mahasiswa tidak memilih kelima pilihan profesi yang ada

karena pilihan profesi yang diminati tidak ada dalam pilihan jawaban, yaitu bankir, pegawai

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendidik non akuntansi, dan event organizer.

3. Berdasarkan pengujian hipotesis terhadap hipotesis pertama, diperoleh hasil bahwa H01

diterima, sehingga Ha1 penelitian ini, yaitu terdapat perbedaan pilihan karir mahasiswa yang

disebabkan oleh persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntansi ditolak. Artinya, dalam

memilih karir sebagai akuntan maupun non akuntan, persepsi mahasiswa STIE Indonesia

Banking School tidak menjadi pertimbangan. Hasil tersebut konsisten dengan analisis

deskriptif persepsi mahasiswa dan analisis minat karir mahasiswa. Pada analisis deskriptif

tersebut, hanya 31 mahasiswa STIE Indonesia Banking School yang memiliki persepsi baik

terhadap profesi akuntansi. Namun pada analisis minat karir mahasiswa, terdapat 42

mahasiswa yang cenderung memilih akuntansi sebagai pilihan karir setelah lulus
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(mahasiswa yang memiliki poin 4 s.d 6). Sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi terhadap

suatu profesi tidak secara mutlak mempengaruhi pilihan karir mahasiswa.

Berdasarkan uji hipotesis kedua, diperoleh hasil bahwa H02 ditolak sehingga Ha2

penelitian ini, yaitu terdapat perbedaan terhadap pilihan karir mahasiswa yang disebabkan

oleh faktor – faktor lain diterima. Artinya, dalam memilih karir sebagai akuntan maupun non

akuntan, faktor – faktor lain seperti lingkungan kerja, keuntungan atau kelebihan dari suatu

profesi, insentif, dan latar belakang pendidikan menjadi pertimbangan mahasiswa STIE

Indonesia Banking School. Dalam uji posthoc dengan uji Mann-Whitney terhadap hipotesis

ini, jika dilihat dari faktor secara keseluruhan, terdapat enam kelompok skor mahasiswa

yang memiliki perbedaan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan masing – masing faktor,

faktor keuntungan dari profesi akuntansi memiliki kelompok perbedaan yang paling banyak,

yaitu sebanyak 10 kelompok. Diikuti oleh faktor latar belakang pendidikan memiliki tujuh

kelompok skor perbedaan, dan faktor insentif finansial dan non finansial yang memiliki lima

kelompok skor perbedaan. Sementara itu, faktor lingkungan kerja sama sekali tidak

memiliki kelompok skor perbedaan. Kelompok – kelompok skor yang memiliki perbedaan

tersebut didapat dari nilai asymp. sig atau nilai p yang kurang dari 0,05. Kelompok nilai atau

skor mahasiswa yang tidak memiliki perbedaan dalam pilihan karir memiliki nilai asymp.

sig atau nilai p yang lebih dari 0,05.
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5.2 Saran

a. Untuk STIE Indonesia Banking School

1. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas bahan ajar dan membentuk teaching team

yang diberikan kepada mahasiswa sehingga minat belajar mahasiswa meningkat dan

dapat menerapkan ilmu yang didapat di dunia kerja.

2. Mendorong peningkatan kinerja dosen dalam mengajar sehingga mahasiswa dapat

menyerap bahan ajar secara lebih maksimal.

b. Untuk Mahasiswa Jurusan Akuntansi

1. Memiliki minat yang lebih pasti dan terarah sehingga dalam belajar mahasiswa lebih

fokus dan dapat memiliki karir yang sesuai dengan keahlian, keinginan, serta

pendidikan yang didapat.

2. Memiliki semangat yang lebih tinggi dalam belajar dan secara terus menerus

menggali informasi tentang berbagai macam profesi. Pandangan yang lebih luas dapat

membuat mahasiswa memiliki pertimbangan yang lebih matang terhadap pilihan karir

setelah lulus.

c. Untuk Peneliti Selanjutnya

1. Diharapkan mengkaji ulang indikator – indikator yang digunakan dan

menambahkan faktor – faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi pilihan karir

mahasiswa.
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2. Mengambil jumlah responden yang lebih banyak, angkatan yang lebih beragam,

jurusan yang berbeda, atau institusi yang berbeda - beda sehingga hasil penelitian

dapat digeneralisasikan secara lebih umum.

3. Menggunakan pertanyaan tertutup dan pernyataan terbuka serta data wawancara

yang lebih banyak sebagai instrumen penelitian, agar penelitian lebih lengkap dan

pengaruh bias tidak dapat diukur.
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Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian

1. Angkatan :

2. Jenis Kelamin :

Bagian I Persepsi dan Pengetahuan Terhadap Profesi Akuntan

1. Apa yang menyebabkan Anda memilih jurusan akuntansi?
a. Dorongan orang tua
b.Dorongan dari teman
c. Minat dari diri sendiri
d. ..................................

2. Apakah Anda sebagai mahasiswa jurusan akuntansi mengenal profesi akuntan?
a. Ya b. Tidak

3. Jika jawaban Anda “Ya”, darimana Anda memperoleh informasi tentang profesi akuntan?
a. Dosen
b. Teman
c. Buku / Literatur
d. Internet
e. ........................

4. Profesi akuntan manakah yang Anda kenal dengan baik? (Anda boleh memilih lebih dari
satu)

a. Akuntan Publik
b. Akuntan Perusahaan
c. Akuntan Pendidik
d. Akuntan Pemerintah

Bagian II Faktor – Faktor yang Memengaruhi Pilihan Karir

No Pertanyaan

1 Profesi akuntan menawarkan gaji yang
tinggi STS        1        2        3        4        5        SS

2 Potensi kenaikan gaji pada profesi
akuntan cepat STS        1        2        3        4 5        SS

3 Profesi akuntan menawarkan dana
pensiun STS        1        2        3        4        5        SS

4 Profesi akuntan memiliki beban
pekerjaan yang tinggi STS        1        2        3        4        5        SS
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5 Profesi akuntan memiliki waktu kerja
yang tidak menentu STS        1        2        3        4        5        SS

6 Tantangan pekerjaan dalam profesi
akuntan tinggi STS        1        2        3        4        5        SS

7 Rutinintas pekerjaan dalam profesi
akuntan tinggi STS        1        2        3        4        5        SS

8 Profesi akuntan memiliki prestise
tinggi di mata masyarakat STS        1        2        3        4        5        SS

9 Kesempatan untuk memiliki interaksi
sosial dalam profesi akuntan tinggi STS        1        2        3        4        5        SS

10
Mahasiswa memilih profesi akuntan
karena sesuai dengan gelar atau
pendidikan yang ditempuh

STS        1        2        3        4        5        SS

11
Mahasiswa memilih profesi akuntan
karena ingin menerapkan ilmu yang
didapat

STS        1        2        3        4        5        SS

12 Dalam profesi akuntan, terdapat
penghargaan ketika mencapai prestasi STS        1        2        3        4        5        SS

13 Profesi akuntan memiliki banyak cara
untuk naik jabatan STS        1        2        3        4        5        SS

14 Lapangan kerja untuk profesi akuntan
terbuka lebar STS        1        2        3        4        5        SS

15
Dalam mendapatkan pekerjaan, profesi
akuntan memiliki kompetisi yang
rendah

STS        1        2        3        4        5        SS

16 Profesi akuntan menawarkan
kesempatan untuk lompatan karir STS        1        2        3        4        5        SS

17
Mahasiswa memilih profesi akuntan
karena sesuai dengan keahlian yang
dimiliki

STS        1        2        3        4        5        SS

18 Mahasiswa memilih profesi akuntan
karena adanya pelatihan kerja STS        1        2        3        4        5        SS

Bagian III Pilihan Karir Setelah Lulus

1.
Pertanyaan

Seberapa besar minat Anda untuk
menjadi akuntan STB        1        2        3        4        5        SB

2. Jika “Sangat Berminat, dst.. ”, profesi akuntan apa yang Anda pilih?
a. Akuntan Publik
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b. Akuntan Perusahaan
c. Akuntan Pendidik
d. Akuntan Pemerintah

3. Jika jawaban no. 1 “Sangat Tidak Berminat, dst..”profesi apa yang akan Anda pilih?
a. Manajer Perusahaan
b. Pengusaha
c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
d. Politikus
e. Konsultan
f. ...............................................

Lampiran 2 : Hasil Statistik Deskriptif

Statistics

Persepsi

dorongan tahu_akuntan informasi

profesi_akuntan

si

N Valid 79 79 79 79

Missing 0 0 0 0

Mean 2.3291 .9494 1.8776 2.6329

Std. Deviation 1.03430 .22065 1.20502 2.42412

Range 4.00 1.00 5.00 9.00

Minimum 1.00 .00 .00 1.00

Maximum 5.00 1.00 5.00 10.00

Percentiles 50 3.0000 1.0000 1.5000 2.0000
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Statistics
Faktor

Statistics

gaji kenaikan_gaji dana_pensiun beban_kerja waktu_kerja tantangan_kerja

N Valid 79 79 79 79 79 79

Missing 0 0 0 0 0 0

Mean 3.7215 3.4810 3.1139 4.4684 4.1519 4.2025

Std. Deviation .87613 .84521 .83186 .93144 1.15568 .97901

Range 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Minimum 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Maximum 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Percentiles 16.66666667 3.0000 3.0000 2.0000 4.0000 3.0000 3.0000

33.33333333 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000

50 4.0000 4.0000 3.0000 5.0000 4.0000 4.0000

66.66666667 4.0000 4.0000 3.0000 5.0000 5.0000 5.0000

83.33333333 4.6667 4.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000

rutinitas_kerja Prestise interaksi_sosial sesuai_gelar menerapkan_ilmu penghargaan

79 79 79 79 79 79

0 0 0 0 0 0

4.2278 3.8481 3.3797 3.9494 3.7848 3.6962

.99935 .87835 1.11291 .83049 .92917 .95212

5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 3.0000 3.0000

4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000

4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000

5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000

5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000
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naik_jabatan lapangan_kerja kompetisi_kerja lompatan_karir sesuai_keahlian

79 79 79 79 79

0 0 0 0 0

3.4810 3.9873 2.5190 3.5696 3.7722

.87502 1.00631 1.16422 .85760 1.02469

5.00 4.00 5.00 3.00 5.00

1.00 2.00 .00 2.00 1.00

6.00 6.00 5.00 5.00 6.00

3.0000 3.0000 1.0000 3.0000 3.0000

3.0000 3.0000 2.0000 3.0000 3.0000

3.0000 4.0000 2.0000 4.0000 4.0000

4.0000 4.0000 3.0000 4.0000 4.0000

4.0000 5.0000 4.0000 4.0000 5.0000

Statistics

Minat

N Valid 79

Missing 0

Mean 3.5316

Std. Deviation 1.06018

Range 5.00

Minimum 1.00

Maximum 6.00

Percentiles 14.28571429 3.0000

28.57142857 3.0000

42.85714286 3.0000

57.14285714 4.0000

71.42857143 4.0000

85.71428571 5.0000
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Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas

No Variabel
Korelasi
(Pearson)

R Tabel Keterangan

1

Persepsi Mahasiswa
1. dorongan memilih
2. tahu profesi akuntan
3. sumber informasi
4. profesi akuntan yang diketahui

0, 260
0, 279
0, 370
0, 808

0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213

Valid
Valid
Valid
Valid

2

Faktor – Faktor yang
Mempengaruhi Karir

1. gaji
2. kenaikan gaji
3. dana pensiun
4. beban kerja
5. waktu kerja
6. tantangan pekerjaan
7. rutinitas pekerjaan
8. prestise
9. interaksi sosial
10. sesuai dengan gelar
11. keinginan menerapkan ilmu
12. adanya penghargaan
13. potensi naik jabatan
14. lapangan kerja
15. kompetisi kerja
16. lompatan karir
17. sesuai dengan keahlian
18. adanya pelatihan kerja

0, 672
0, 679
0, 258
0, 575
0, 487
0, 571
0, 426
0, 599
0, 566
0, 644
0, 573
0, 709
0,702
0, 462
0, 092
0, 630
0, 725
0, 694

0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213
0, 2213

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Tidak Valid
Valid
Valid
Valid

3

Karir Mahasiswa
1. minat terhadap akuntansi
2. profesi akuntansi pilihan
3. profesi non akuntansi pilihan

0, 305
0, 688
0, 437

0, 2213
0, 2213
0, 2213

Valid
Valid
Valid
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Lampiran 4 : Hasil Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 79 100.0

Excludeda 0 .0

Total 79 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.781 25

Lampiran 5 : Hasil Analisis Faktor

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .774

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 640.615

df 136

Sig. .000
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Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of

Variance

Cumulative

% Total

% of

Variance Cumulative % Total

% of

Variance Cumulative %

1 6.216 36.566 36.566 6.216 36.566 36.566 2.929 17.232 17.232

2 1.911 11.243 47.809 1.911 11.243 47.809 2.897 17.042 34.274

3 1.713 10.076 57.885 1.713 10.076 57.885 2.611 15.357 49.631

4 1.066 6.271 64.156 1.066 6.271 64.156 2.469 14.525 64.156

5 .897 5.279 69.434

6 .815 4.794 74.228

7 .724 4.258 78.486

8 .618 3.633 82.119

9 .586 3.449 85.567

10 .542 3.190 88.757

11 .484 2.848 91.605

12 .358 2.106 93.711

13 .324 1.905 95.616

14 .251 1.475 97.091

15 .206 1.213 98.304

16 .178 1.047 99.351

17 .110 .649 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Rotated Component Matrixa

Component

1 2 3 4

Gaji .409 .249 .537 .185

kenaikan_gaji .219 .541 .495 .113

dana_pensiun -.144 -.060 .701 -.017

beban_kerja .801 .140 -.024 .237

waktu_kerja .807 .054 .196 -.147

tantangan_kerja .756 .026 .158 .227

rutinitas_kerja .592 .232 -.372 .368

Prestise .408 .218 .521 .126

interaksi_sosial .090 .128 .661 .262

sesuai_gelar .047 .398 .031 .845

menerapkan_ilmu .126 .008 .216 .865

Penghargaan .181 .479 .567 .208

naik_jabatan .354 .512 .275 .318

lapangan_kerja -.112 .746 -.013 .262

lompatan_karir .149 .804 .143 .065

sesuai_keahlian .239 .657 .080 .448

pelatihan_kerja .190 .335 .452 .440

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Equamax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.
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Lampiran 6 : Hasil Uji Kruskal-Wallis Hipotesis Satu

Ranks

Minat N Mean Rank

Persepsi 1.00 4 24.75

2.00 6 37.58

3.00 27 34.94

4.00 30 41.42

5.00 10 51.15

6.00 2 69.00

Total 79

Test Statisticsa,b

persepsi

Chi-Square 8.975

Df 5

Asymp. Sig. .110

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable:

minat
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Lampiran 7 : Hasil Uji Kruskal-Wallis Hipotesis Dua

Ranks

minat N Mean Rank

faktor 1.00 4 5.25

2.00 6 46.33

3.00 27 33.69

4.00 30 42.13

5.00 10 55.20

6.00 2 67.75

Total 79

Test Statisticsa,b

faktor

Chi-Square 19.302

Df 5

Asymp. Sig. .002

a. Kruskal Wallis Test

b. Grouping Variable:

minat
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Lampiran 8 : Hasil Uji Mann-Whitney Hipotesis Dua
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Faktor Asymp. Sig.

Skor

1 dan
2

Skor

1 dan
3

Skor

1 dan
4

Skor

1 dan
5

Skor

1 dan
6

Skor

2 dan
3

Skor

2 dan
4

Skor

2 dan
5

Skor

2 dan
6

Skor

3 dan
4

Skor

3 dan
5

Skor

3 dan
6

Skor

4 dan
5

Skor

4 dan
6

Skor

5 dan
6

Faktor Secara

Keseluruhan
0,011 0,008 0,002 0,005 0,064 0,26 0,595 0,48 0,182 0,113 0,018 0,042 0,069 0,079 0,746

Lingkungan
Kerja

0,592 0,676 0,646 0,721 1 0,62 0,547 0,913 0,306 0,923 0,716 0,541 0,704 0,502 0,386

Keuntungan

dari Profesi

Akuntansi

0,01 0,003 0,001 0,004 0,049 0,438 0,549 0,091 0,046 0,822 0,004 0,024 0,002 0,019 0,105

Insentif

Finansial dan

non Finansial

0,055 0,019 0,005 0,01 0,064 0,099 0,506 0,956 0,402 0,007 0,023 0,794 0,369 0,288 0,329

Latar
Belakang

Pendidikan

0,013 0,084 0,004 0,011 0,06 0,048 0,695 0,528 0,375 0,006 0,009 0,084 0,2 0,326 0,427
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