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ABSTRAC 

 

The aim of this research is to identify the option of students about the factors of 

career selection. In this research, the student’s option is measured by financial reward, 

work environment, professional confession, professional training, social values, 

consideration of labor market need and personality. 

The method of collecting data was done by surveying respondent of Indonesia 

Banking School student. The amount of sample were 145 respondents. Data analysis 

method of this research used analysis of factor and one way anova with SPSS version 13. 

The result shows that the factors which formed from seven variable are two 

factors. The first is social values, consideration of labor market need and personality 

factor. Secondly is financial reward, work environment, professional confession and 

professional training factor. The results of one way anova is significant difference among 

7 factors. 

 

Keywords: financial reward, work environment, professional confession, professional 

training, social values, consideration of labor market need and personality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi  yang begitu pesat  pada  saat  ini harus di 

imbangi dengan jumlah tenaga kerja yang berkualitas sehingga akan tercapai  kondisi  

perekonomian yang seimbang. Kondisi yang seperti ini perlu didukung oleh lembaga-

lembaga pendidikan yang berkualitas baik perguruan tinggi negeri maupun swasta karena 

lembaga pendidikan tersebut akan mencetak sumber daya manusia yang terdidik dan siap 

memasuki dunia kerja. Dengan perkembangan lapangan kerja yang sangat beragam maka 

angkatan kerja untuk sarjana strata satu (S1), khususnya fakultas ekonomi harus mampu 

untuk bersaing dengan jumlah angkatan kerja yang begitu banyak. Untuk itu perlu 

pembekalan diri baik materi yang diterima selama di bangku kuliah maupun dari  luar 

seperti pembekalan soft skill seperti bekerja sama dalam tim dan membangun komunikasi 

yang efektif dengan orang lain sehingga mereka diharapkan mampu untuk berkompetensi 

dalam dunia kerja. 

Karier merupakan salah satu tujuan dari individu untuk mencapai jenjang yang  

lebih tinggi. Dalam dunia kerja diperlukan kriteria yang sesuai dalam menduduki suatu 

profesi, hal tersebut diharapkan akan menjadikan seseorang profesional dalam bidangnya  

masing-masing sehingga karier yang diinginkan akan tercapai sesuai dengan harapannya. 

Perencanaan karier merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai 

kesuksesan dalam karier, namun sebagian orang tidak punya perencanaan karier yang 

baik karena kekhawatiran ketidakpastian masa depan yang akan dijalani. Peluang dan 
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kesempatan yang sangat terbatas membuat seseorang takut untuk merencanakan apa yang 

akan dipilih untuk dijalani. Pemilihan karier bagi mahasiswa ekonomi perbankan adalah 

tahap awal dari pembentukan karier tersebut setelah menyelesaikan kuliahnya. 

Pilihan karier bagi lulusan ekonomi perbankan tidak tertutup berkarier sebagai 

bankir saja, banyak pilihan profesi yang dapat diambil tergantung faktor-faktor yang 

melatarbelakangi. Pendidikan tinggi perbankan strata satu (S1) khususnya akuntansi dan 

manajemen sekarang ini menghadapi tantangan yang luar biasa, hal tersebut dikarenakan 

praktik perbankan sekarang ini lebih mengutamakan kemampuan (skill), pengetahuan 

(knowledge) dan kejujuran (integrity) yang tinggi dibandingkan pada nilai-nilai saat di 

bangku  kuliah. Selain itu, persaingan juga muncul dari pendidikan strata satu (S1) non-

ekonomi. 

Pilihan karier mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking 

School (STIE. IBS) tidak hanya fokus pada profesional di bidang perbankan saja namun 

bisa juga bekerja pada bidang profesi non perbankan. Kondisi yang demikian 

mengharuskan mereka untuk memilih karier sesuai dengan skill yang dimilikinya yaitu  

profesi perbankan  atau  profesi non perbankan. 

Sarjana ekonomi perbankan memiliki paling tidak tiga alternatif langkah yang 

dapat ditempuh setelah lulus kuliah. Pertama, setelah menyelesaikan pendidikan ekonomi 

perbankan, seseorang dapat langsung bekerja. Bidang pekerjaan yang tersedia untuk 

lulusan ini cukup bervariasi, antara lain sebagai wiraswasta, bekerja pada perusahaan 

perbankan atau instansi pemerintah. Kedua, melanjutkan pendidikan akademik jenjang 

strata dua (S2). Ketiga, melanjutkan pendidikan profesi untuk jadi bankir yang 

profesional. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan pendidikan program sarjana 
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ekonomi perbankan dapat memilih untuk menjadi bankir atau memilih profesi non 

bankir. Banyaknya pemilihan karier dan kesempatan kerja yang dihadapi mahasiswa 

lulusan ekonomi perbankan menjadikan sulitnya mengambil keputusan dalam memilh. 

Latar belakang pemilihan karier dan pengharapan mahasiswa ekonomi perbankan 

menjadi pertanyaan seputar pemilihan profesi kepada mahasiswa. Sehingga kondisi 

tersebut mengakibatkan tidak terjaminnya bahwa mahasiswa ekonomi perbankan 

memilih profesi kariernya sebagai bankir, baik bankir di bank konvensional maupun 

bankir di bank syariah. 

Sarjana ekonomi perbankan bebas memilih karier apa yang akan dijalaninya 

sesuai dengan apa yang diinginkannya. Faktor-faktor yang biasa menjadi 

pertimbangannya antara lain gaji atau penghargaan finansial, lingkungan kerja, 

pengakuan profesional, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja 

dan personalitas. Penentuan pilihan karier karena persepsi mahasiswa umumnya 

dipengaruhi oleh pengetahuan pribadi mengenai lingkungan kerja, informasi dari lulusan 

terdahulu, keluarga, dosen, dan  text book  yang dibaca ataupun digunakan. 

Pesatnya perkembangan dunia perbankan memberikan lapangan kerja yang 

beragam untuk angkatan kerja. Salah satu yang tergolong dalam angkatan kerja adalah 

sarjana ekonomi khususnya sarjana ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

Banking School (STIE. IBS). Perkembangan dunia perbankan harus selalu direspon oleh 

sistem pendidikan perbankan yang baik agar dapat menghasilkan sarjana ekonomi 

perbankan yang berkualitas dan siap bekerja di dunia kerja, tujuan tersebut dapat tercapai 

jika desain pendidikan ekonomi perbankan relavan dan mengikuti perkembangan dunia 

perbankan sekarang ini. 
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Banyaknya tantangan perbankan membuat perbankan memerlukan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan profesional dalam dunia perbankan. Lembaga-lembaga  

pendidikan yang berkualitas baik perguruan tinggi negeri maupun swasta berlomba-

lomba untuk mencetak tenaga kerja yang terdidik dan siap memasuki dunia kerja. Salah 

satunya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS), 

yang memberikan pendidikan ekonomi strata satu (S1) untuk jurusan akuntansi dan 

manajemen dan strata dua (S2) untuk jurusan manajemen yang fokus untuk dunia 

ekonomi perbankan dan keuangan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekonomi Indonesia 

Banking School (STIE. IBS) ini bertujuan untuk mencetak lulusan yang profesional 

dalam dunia perbankan dan mampu bersaing dalam dunia perbankan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai  

análisis faktor-faktor pemilihan karier oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia Banking School (STIE. IBS) Angkatan 2006-2008, oleh karena itu penulis 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PEMILIHAN KARIER BAGI MAHASISWA SEKOLAH 

TINGGI ILMU EKONOMI INDONSIA BANKING SCHOOL ANGKATAN 2006-

2008.” 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan 

yang dihadapi adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang akan terbentuk sebagai faktor yang mempengaruhi 

keputusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School 
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(STIE. IBS) angkatan 2006-2008 dalam memilih karier dari ketujuh variabel yaitu 

gaji, lingkungan kerja, pengakuan profesional, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, 

pertimbangan pasar kerja dan personalitas ? 

2. Apakah 7 variabel yang diteliti yaitu gaji atau penghargaan finansial, lingkungan 

kerja, pengakuan profesional, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan 

pasar kerja dan personalitas memilki perbedaan yang signifikan ?  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan di teliti, penulis hanya 

akan meneliti: 

1. Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) 

yaitu angkatan 2006, 2007 dan 2008. Untuk angkatan 2006 yang sedang mengambil 

mata kuliah skripsi dan semua angkatan 2007 dan 2008 akuntansi maupun 

manajemen. Pemilihan angkatan tersebut untuk menjadi populasi karena angkatan 

2006, 2007 dan 2008 di harapkan sudah dapat menentukan karier yang mereka 

inginkan dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemilihan karier mereka. 

2. Faktor-faktor pemilihan karier dalam 7 variabel yaitu: 

1. Gaji atau penghargaan finansial 

2. Lingkungan kerja 

3. Pengakuan profesional 

4. Pelatihan profesional 
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5. Nilai-nilai sosial 

6. Pertimbangan pasar kerja 

7. Personalitas. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji secara 

empiris faktor-faktor yang berpengaruh dalam pilihan karier mahasiswa Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) sebagai bankir atau berkarier 

sebagai non bankir. Berikut adalah tujuan penelitian ini :  

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang akan terbentuk sebagai faktor yang 

mempengaruhi keputusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 dalam memilih karier dari ketujuh 

variabel yaitu gaji, lingkungan kerja, pengakuan profesional, pelatihan profesional, 

nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas. 

2. Untuk memgetahui apakah 7 variabel yang diteliti yaitu gaji atau penghargaan 

finansial, lingkungan kerja, pengakuan profesional, pelatihan profesional, nilai-nilai 

sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas memilki perbedaan yang signifikan` 

?  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Lembaga  
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh lembaga khususnya 

perbankan yang telah memperkerjakan tenaga kerja bankir, sehingga mereka dapat 

mengerti apa yang diinginkan calon bankir dalam memilih karier dan untuk lebih 

memotivasi mereka (bankir)  yang sudah bekerja dilembaganya. 

 

2. Bagi Peneliti  

Sebagai masukan bagi penulis sendiri dalam memperoleh pengalaman yang nyata, 

sehingga dapat membandingkan teori yang telah diperoleh selama kuliah dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

 

3. Bagi Kalangan Akademik  

  Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi yang membutuhkan informasi atau 

yang akan melakukan penelitian yang sama, hasil penelitian ini diharapkan bisa 

sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bab I ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

 

 

BAB II. LANDASAN TEORITIS 
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 Bab II ini menjelaskan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian dan perumusan hipotesis. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab III  ini berisikan design penelitian objek penelitian, metode pengumpulan 

data dan metode analisa data. 

BAB IV. ANALISIS dan PEMBAHASAN 

 Bab IV ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, analisis data dan 

pembahasan dari masalah yang telah diungkapkan diatas. 

BAB V. KESIMPULAN dan SARAN 

 Bab V ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

dalam bab-bab sebelumnya dan saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

1.1 Tinjauan Pustaka    

2.1.1 Karier 

2.1.1.1 Pengertian Karier  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010; 225), menjelaskan karier adalah 

“Perkembangan dan kemajuan di kehidupan pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Atau 

karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju”. 

Menurut Ariani dalam Yudha (2010) karier merupakan “Suatu keahlian atau 

profesional seseorang di bidang ilmunya yang dinilai berdasarkan pengalaman kerja yang  

akan memberikan kontribusi kepada organisasi”. Pilihan karier merupakan ungkapan diri 

seseorang, karena pilihan menunjukkan motivasi seseorang, ilmu, kepribadian dan 

seluruh kemampuan yang dimiliki. Menurut Hall dalam Yudha (2010) karier dapat 

diartikan sebagai “Rangkaian sikap dan perilaku yang berhubungan dengan perjalanan 

kerja seseorang sepanjang kehidupan kerjanya”. 

Karier dapat dilihat dari berbagai cara :   

1 Posisi yang dipegang individu dalam suatu jabatan di suatu perusahaan dalam kurun 

waktu tertentu. 

2 Dalam kaitannya dengan mobilitas dalam suatu organisasi. 

3 Tingkat kemapanan kehidupan seseorang setelah mencapai tingkatan umur tetentu 

yang ditandai dengan penampilan dan gaya hidup seseorang. 
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Menurut Cascio dan Awad dalam Yudha (2010) menyatakan, karier dipandang 

sebagai ”Rangkaian promosi untuk memperoleh pekerjaan yang lebih mempunyai 

tanggung jawab lebih tinggi atau penempatan posisi yang lebih baik dalam hierarki 

pekerjaan seseorang sepanjang kehidupan kerjanya”, sedangkan menurut Wether and 

Davis (1996) dalam Yudha (2010) mendefinisikan karier sebagai suatu ”Pekerjaan yang 

dimiliki seseorang sepanjang kehidupan kerjanya”.  

Dengan semua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa karier merupakan 

suatu akumulasi dan pengetahuan yang tertanam pada diri seseorang dan jaringan 

hubungan kerja yang diperoleh melalui serangkaian perkembangan pengalaman kerja 

yang lebih luas. 

 

2.1.1.2 Pengertian Informasi Karier 

Menurut Muharomah (1997) dalam Yudha (2010), informasi karier adalah 

“Sejumlah bahan informasi tentang pemahaman diri, pemahaman nilai dan pemahaman 

dunia kerja serta jenis pendidikan tertentu sehingga seseorang dapat merencanakan masa 

depannya sesuai dengan kemampuannya dan mendapatkan kepuasan atas pilihan 

kariernya”. 

Dari pengertian di atas dapat disebutkan bahwa informasi karier memuat rencana 

dan pilihan karier seseorang yang didasarkan pada berbagai pengetahuan yang diperlukan 

untuk membuat keputusan mengenai suatu pekerjaan atau karier. 

 

2.1.1.3 Tujuan Informasi Karier 
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Menurut Sukardi (1988) dalam Yudha (2010) mengemukakan bahwa informasi 

karier bertujuan untuk dipergunakan sebagai suatu alat untuk membantu individu 

memperoleh pandangan, pengertian dan pemahaman tentang dunia kerja dan aspek-aspek 

dunia kerja. Berkenaan dengan pentingnya individu untuk memperoleh pandangan dan 

pengertian untuk mengambil keputusan tentang karier menurut L.E.Tayler yang dikutip 

dalam Yudha (2010) mengemukakan bahwa “Informasi karier penting diberikan 

seseorang agar ia dapat mengetahui dengan jelas apa dan bagaimana pekerjaan itu, ciri-

ciri pribadi apa yang dituntutnya, serta mana yang dikehendaki dan mana yang tidak, 

dengan maksud membawa seseorang kepada pilihan, keputusan dan rencana hidup di 

masa depan”.  

 

2.1.1.4 Sumber Informasi Karier 

Informasi karier dapat diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Lembaga pendidikan (guru atau dosen). 

2. Media cetak dan media elektronik,  seperti koran, majalah, radio dan televisi dalam 

bentuk iklan, artikel, dan sebagainya. 

3. Keluarga dan teman. 

4. Bursa kerja  

 

2.1.1.5 Tahap-Tahap Karier 
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Tahap-tahapan karier ini di kutip dari penelitian Yudha (2010). Tahap karier yang 

pertama adalah pilihan karier (Carier choise) secara umum terjadi antara masa remaja 

sampai umur 20, ketika manusia mengembangkan visi dari identitas mereka yang 

berkenaan dengan masa depan atau gaya hidup, sesuai dengan pilihan jurusan dan 

pendidikan mereka. 

Tahap karier yang ke dua  adalah karier awal (Early career) : selama periode ini, 

mereka juga  meninjau kembali pengalaman yang terdahulu dan sekarang selama bekerja 

di perusahaan dan mencoba untuk menentukan apa yang diharapakan di masa yang akan 

datang. 

Tahap karier yang ke tiga adalah karier pertengahan (middle career) : individu 

mulai bergerak dalam suatu periode stabilisasi di mana mereka dianggap produktif, 

menjadi semakin kelihatan, memikul tanggung jawab yang lebih berat, dan menetapkan 

suatu rencana karier yang lebih berjangka panjang. 

Tahap yang terakhir adalah tahap karier akhir  dan pensiun : individu mulai 

melepaskan belitan-belitan tugasnya dan bersiap untuk pensiun. Melatih penerus, 

mengurangi beban kerja atau mendelegasikan tanggung jawab kepada karyawan yang 

kurang senior atau junior. 

 

2.1.1.6 Pengertian Pemilihan Karier 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010; 31), pemilihan adalah “hal, cara, 

hasil atau proses memilih, yaitu mengambil satu diantara banyak mana yang baik, yang 

sesuai”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010; 225), menjelaskan 
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karier adalah “perkembangan dan  kemajuan di kehidupan pekerjaan, jabatan, dan 

sebagainya. Atau karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju”. 

Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

pemilihan karier merupakan suatu cara atau usaha seseorang mengambil satu di antara  

banyak pilihan jabatan atau pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju dan sesuai 

dengan yang diinginkan masing-masing. 

Memilih karier sesuai dengan yang diinginkan merupakan suatu kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh individu dalam menentukan pilihan pekerjaan. Dalam menentukan 

pilihan  pekerjaan seorang individu akan mempertimbangkan nilai-nilai kebutuhan 

tertentu untuk mendapatkan kepuasan, dengan demikian individu akan mencari pekerjaan 

yang dapat memberikan kepuasan pada dirinya seperti yang diinginkan. 

 

2.1.1.7 Kualitas Kehidupan Kerja 

Menurut Dessler (2010) kualitas kehidupan kerja dapat diukur dengan  :  

a. Kompensasi yang cukup dan adil, 

b. Lingkungan yang aman dan sehat,  

c. Kesempatan untuk tumbuh dan memiliki harga diri dalam melaksanakan pekerjaan. 

 

2.1.2 Teori Pengharapan   

Teori pemilihan karier berhubungan dengan teori pengharapan (expectancy 

theory). Pada Gibson et al (1997) dalam Widyasari (2010), motivasi merupakan konsep 

yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan individu untuk memulai dan mengarahkan 

perilakunya terhadap pekerjaan tertentu. Menurut Robbins (2008; 253) teori pengharapan 
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merupakan salah satu dari teori motivasi, definisi dari teori pengharapan adalah kekuatan 

dari suatu harapan bahwa tindakan itu akan diikuti hasil yang ada dan pada daya tarik 

dari hasil itu terhadap individu tersebut.  

Menurut Robbins (2008; 253) pengertian motivasi yang dapat diterima secara luas 

adalah teori pengharapan dari Victor Vroom, dalam istilah yang lebih praktis, teori 

pengharapan mengatakan bahwa karyawan-karyawan akan termotivasi untuk 

mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi ketika mereka yakin bahwa usaha tersebut akan 

menghasilkan penilaian kinerja yang baik. Penilaian yang baik akan menghasilkan 

penghargaan-penghargaan organisasional seperti bonus, kenaikan gaji atau promosi dan 

penghargaan-penghargaan tersebut akan memuaskan tujuan-tujuan pribadi para 

karyawan. Oleh karena itu, teori tersebut berfokus pada tiga  hubungan:    

1. Hubungan upaya-kinerja. Probabilitas yang dipersepsikan oleh individu yang 

mengeluarkan sejumlah upaya tertentu itu akan mendorong kinerja. 

2. Hubungan kinerja-imbalan. Sampai sejauh mana individu itu meyakini bahwa 

berkinerja pada tingkat tertentu akan mendorong tercapainya kinerja yang diinginkan. 

3. Hubungan imbalan-sasaran pribadi. Sampai sejauh mana imbalan-imbalan organisasi 

memenuhi sasaran atau kebutuhan pribadi individu serta potensi daya tarik imbalan 

tersebut bagi individu tersebut. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari teori pengharapan adalah pemahaman 

sasaran individu dan keterkaitan antara upaya dan kinerja serta antara kinerja dan 

imbalan. Oleh karena itu sebelum memilih karier biasanya mahasiswa menentukan 

harapan-harapan akan karier yang akan mereka pilih dan daya tarik bagi mahasiswa 
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tersebut. Salah satu cara untuk menilai ketepatan pemilihan karier adalah menanyakan 

pada diri mahasiswa mengenai kelayakan imbalan organisasi seperti bonus, kenaikan gaji 

atau promosi. Dengan kata lain mahasiswa mempunyai pengharapan terhadap karier yang 

dipilihnya ini dapat memberikan apa yang mereka inginkan ditinjau dari beberapa faktor 

antara lain gaji atau penghargaan finansial, lingkungan kerja, pengakuan profesional, 

pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas. 

 

2.1.3 Teori Persepsi 

Menurut Robbins (2008; 175) persepsi adalah proses dimana individu mengatur 

dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi 

lingkungan mereka. 

Menurut Manahan dalam Widyasari (2010), persepsi adalah gambaran seseorang 

tentang sesuatu obyek yang menjadi fokus permasalahan yang sedang dihadapi. 

 

Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu : 

1. Pelaku persepsi : Penafsiran seorang individu pada suatu objek yang dilihatnya akan 

sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya sendiri, diantaranya sikap, motif, 

kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan. Kebutuhan atau motif 

yang tidak dipuaskan akan merangsang individu dan mempunyai pengaruh yang kuat 

pada persepsi mereka. 

2. Target : Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target akan membentuk cara 

kita memandangnya. Misalnya saja suatu gambar dapat dilihat dari berbagai sudut 
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pandang oleh orang yang berbeda. Selain itu, objek yang berdekatan akan dipersepsikan 

secara bersama-sama pula. 

3. Situasi : Situasi juga berpengaruh bagi persepsi kita. Misalnya saja, seorang wanita yang 

berparas lumayan mungkin tidak akan terlalu „terlihat‟ oleh laki-laki bila ia berada di 

mall, namun jika ia berada dipasar, kemungkinannya sangat besar bahwa para lelaki akan 

memandangnya. 

Dari pendapat di atas yang dimaksud dengan persepsi adalah proses gambaran 

yang ada pada individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan yang diterima 

oleh indera sehingga memberikan makna kepada lingkungan. 

Ketika seorang individu melihat suatu sasaran atau mengobservasi dan berusaha 

menginterprestasikan apa yang mereka lihat, interprestasi itu sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik dari pribadi individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang 

mempengaruhi persepsi terdiri dari sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman 

masa lalu, dan harapan. Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh 

empat faktor utama yaitu nilai individu, kepribadian, kecenderungan dalam pengambilan 

resiko dan kemungkinan ketidakcocokan. Persepsi merupakan fungsi penting bagi 

individu dalam membuat keputusan (decission making) karena persepsi mejadi landasan 

bagi individu untuk menyusun identifikasi, analisa, serta menyimpulkan suatu objek atau 

subjek yang dipersepsikan. 

 

2.1.4 Proses Pengambilan Keputusan Rasional 

Menurut Robbins (2008; 175) rasional adalah membuat pilihan-pilihan yang 

konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan tertentu. Pilihan-pilihan 
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tersebut dibuat dengan mengikuti enam langkah dari model pembuatan keputusan yang 

rasional. Enam langkah dalam model pembuatan keputusan yang rasional adalah: 

1. Mendefinisikan masalah. Sebuah masalah ada ketika terdapat ketidaksesuain antara 

keadaan yang ada dan keadaan perkara yang diinginkan. Banyak keputuan buruk 

disebabkan oleh pembuat keputusan yang mengabaikan sebuah masalah atau 

mendefinisikan masalah yang salah. 

2. Mengidentifikasikan kriteria keputusan yang penting dalam menyelesaikan masalah 

tersebut. Dalam langkah ini, pembuat keputusan menentukan apa yang relevan dalam 

membuat keputusan. Langkah ini memproses berbagai minat, nilai, dan pilihan 

pribadi yang serupa dari pembuat keputusan. Pengidentifikasian kriteria itu penting 

karena apa yang diangaggap relevan oleh seorang individu belum tentu demikian bagi 

individu lain. 

3. Menimbang kriteria yang telah diidentifikasikan sebelumnya guna memberi mereka 

prioritas yang tepat dalam keputusan tersebut. 

4. Membuat berbagai alternatif yang dapat berhasil dalam menyelesaikan masalah 

tersebut. 

5. Menganalisis dan mengevaluasi setiap alternatif dengan saksama. Hal ini dilakukan 

dengan menilai setiap alternatif dalam setiap kriteria yaitu kelebihan dan kekuragan 

setiap alternatif menjadi jelas ketika alternatif tersebut dibandingkan dengan kriteria 

dan bobot yang telah diperoleh dilangkah kedua dan ketiga. 
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6. Memperhitungkan keputusan yang optimal. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi 

setip alternatif terhadap kriteria yang ditimbang dan memilih alternatif yang memiliki 

nilai total yang lebih tinggi. 

Asumsi-asumsi dari model pembuatan keputusan yang rasional adalah  : 

1. Kejelasan masalah. Masalahnya harus jelas dan tidak ambigu. 

2. Pilihan-pilihan yang diketahui. Pembuat keputusan dianggap bisa 

mengidentifikasikan semua kriteria yang relevan dan bisa menyebutkan alternatif 

yang mungkin. 

3. Pilihan-pilihan yang jelas. Rasionalitas mengasumsikan bahwa berbagai kriteria dan 

alternatif bisa dinilai dan ditimbang untuk mencerminkan kepentingan mereka. 

4. Pilihan-pilihan yang konstan. Diasumsikan bahwa kriteria-kriteria keputusan tertentu 

bersifat konstan dan bobot yang diberikan pada kriteria tersebut selalu stabil. 

5. Tidak ada batasan waktu atau biaya. Pembuat keputusan yang rasional bisa 

mendapatkan informasi lengkap tentang kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif 

karena diasumsikan bahwa tidak ada batsan waktu dan biaya. 

6. Hasil maksimum. Pembuat keputusan yang rasional akan memilih alternatif yang 

menghasilkan nilai tinggi. 

 

2.1.5 Profesi Bankir 

2.1.5.1 Definisi Profesi Bankir dan Definisi Kode Etik Bankir 
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Kode Etik Bankir Indonesia yang dikutip dari I Made Winarta (2006) selaku 

Direktur Utama PT. BPR Naribi Perkasa, kode etik bankir Indonesia adalah ”Rumusan 

norma-norma, nilai-nilai tertulis yang disusun dan disepakati bersama para bankir untuk 

menjadi pedoman yang harus ditaaati”. 

- Bankir adalah seseorang yang bekerja di bank dan sedang/pernah berkecimpung 

dalam bidang teknis operasional dan non operasional perbankan”. 

- Bankir Profesional : 

1. Adalah bankir yang memiliki integritas tinggi, kemampuan teknis perbankan 

dengan standar kualitas tertentu dan tanggung jawab sosial yang tinggi. 

2. Adalah bankir yang memiliki : 

- Kemahiran profesional yang diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman 

- Sikap moral dan etika serta tanggung jawab profesional yang tinggi. 

 

2.1.5.2  Kode Etika Bankir Indonesia  

Kode etika bankir di Indonesia terdiri dari : 

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan 

yang berlaku. 

2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang 

bertalian dengan kegiatan banknya. 

3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. 

4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. 
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5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan 

dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. 

6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. 

7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang 

ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, social dan lingkungan. 

8. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi 

maupun keluarganya. 

9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra 

profesinya. 

 

2.1.5.3 Penerapan Kode Etik Perbankan 

Sebagai individu seorang bankir harus memiliki dan memelihara : 

1. Sikap sopan santun. 

2. Kejujuran dalam tugas. 

3. Sikap lebih menguntungkan tugas dari pada kepentingan pribadi / menghindari    

pertentangan kepentingan (conflict of interest). 

4. Sikap menjaga kerahasiaan. 

5. Sifat profesional dalam pencatatan dalam pelaporan. 

6. Sikap taat pada peraturan. 
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7. Sikap loyal terhadap profesi dan banknya. 

8. Sikap menciptakan dan menjaga lingkungan fisik kerja. 

9. Sikap ingin maju dan mengembangkan diri. 

 

2.1.5.4 Fungsi Kode Etik 

 Kode etik perbankan di Indonesia memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah : 

1. Pedoman yang berisikan tata cara berperilaku kerja atau dan kerjasama dengan 

berbagai pihak di dalam dan di luar bank. 

2. Merupakan rambu-rambu menuju ke arah tindakan dan perilaku yang tepat, mana 

yang pantas dan mana yang tidak pantas. 

 

2.1.5.5 Sikap dan Perilaku Bankir 

 Sikap dan perilaku bankir di Indonesia adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan antar karyawan 

- Saling percaya. 

- Tanggung jawab. 

- Kesamaan, keterbukaan. 

2. Hubungan karyawan dengan pihak lain 

- Bukan atas kepentingan pribadi. 

- Melindungi kepentingan perusahaan. 

- Berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
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3. Hubungan karyawan dengan lingkungan kerja 

- Keserasian. 

- Keselarasan. 

- Sopan, service excellence. 

 

2.1.6 Pendidikan Perbankan 

Pendidikan perbankan di Indonesia terutama yang dilakukan dalam Stata Satu 

(S1) telah banyak dilakukan antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking 

School (STIE. IBS), STEKPI, Perbanas, STIE. BANK BPD Jawa Tengah, STIE. Bank 

Jogjakarta, STIE. Ahmad Dahlan Jakarta, dll. Dalam sekolah tinggi ilmu ekonomi bidang 

perbankan menggunakan kurikulum minimal yang sama, yaitu kurikulum yang dirancang 

untuk menghasilkan bankir. 

 

2.1.7 Profesi Non Bankir 

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai negeri atau aparatur negara yang bukan 

militer (kamus besar bahasa Indonesia). 

2. Pengusaha adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dan sebagainya) 

atau orang yang berusaha dl bidang perdagangan (kamus besar bahasa Indonesia). 

3. Auditor adalah auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam 

melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaanatau 

organisasi. 
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4. Guru/dosen adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar (kamus besar bahasa Indonesia). 

5. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan 

sebagainya) dengan mendapat gaji (upah); pegawai; pekerja. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul 
Penelitian 

Nama 
Peneliti 

Variabel 
Indipendent (X) 

Variabel 
Dependent (Y) 

Hasil 
Penelitian 

1. Presepsi 
Mahasiswa 
Akuntansi 
Terhadap Faktor-
Faktor Pemilihan 
Karier Akuntan 
Publik Dan Non 
Akuntan Publik 
(Studi Kasus Pada 
Mahasiswa 
Akuntansi di UPN 
“Veteran” Jawa 
Timur) 

Handhika 
Yudha Anggara 
(2010) 
 

1. Penghasilan 
jangka panjang 
dan jangka 
pendek. 

2. Faktor 
Pertimbangan 
Pasar. 

3. Faktor 
Kepribadian. 

4. Intrinsik 
Profesi. 

Pemilihan karier 
mahasiswa 
akuntansi UPN 
"VETERAN" 
Jawa Timur 

Menunjukkan 
faktor intrinsik 
profesi, faktor 
penghasilan 
jangka panjang 
dan jangka 
pendek, faktor 
pertimbangan 
pasar kerja, 
faktor 
kepribadian 
tidak 
mempengaruhi 
pemilihan karier 
mahasiswa 
akuntansi secara 
signifikan. 

2. Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi 
Pemilihan Karier 
Mahasiswa 
Akuntansi 

Lucky 
Ismahardiata.W 
(2010) 
 

1. Penghargaan 
finansial. 

2. Lingkungan 
Kerja. 

 
 

Pemilihan karier 
mahasiswa Jawa 
Timur akuntansi 
UPN 
"VETERAN"  
 

Variabel 
penghargaan 
finansial (X1) 
berpengaruh 
nyata  terhadap 
(Y) dan variabel 
lingkungan kerja 
(X2) tidak 
berpengaruh 
nyata terhadap 
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(Y). 
 

3. Presepsi 
Mahasiswa 
Akuntansi 
Mengenai Faktor-
Faktor Yang 
Membedakan 
Pemilihan Karier 
(Studi pada 
Universitas 
Diponegoro dan 
UNIKA 
Soegijapranata) 

Yuanita 
Widyasari 
(2010) 

1. Gaji. 

2. Pelatihan 
Profesional. 

3. Pengakuan 
Profesional. 

4. Lingkungan 
Kerja. 

5. Nilai Sosial. 

6. Pertimbangan 
Pasar Kerja. 

7. Personalitas. 

Persepsi 
mahasiswa 
mengenai 
pemilihan karier  
 

Faktor  gaji, 
pelatihan 
profesional, 
pengakuan 
profesional, 
nilai-nilai sosial, 
lingkungan kerja 
dan 
pertimbangan 
pasar kerja ada 
perbedaan 
persepsi, 
sedangkan 
ditinjau dari 
faktor 
personalitas 
tidak ada 
perbedaan 
persepsi 
mahasiswa. 
 
 

4. Faktor - Faktor 
Yang 
Mempengaruhi 
Pemilihan Karier 
Menjadi Akuntan 
Publik Oleh 
Mahasiswa 
Departemen 
Akuntansi Fakultas 
Ekonomi USU 
Medan 

Simba 
Sembiring 
(2009) 

1. Penghargaan 
Finansial 

2. Pelatihan 
Profesional. 

3. Pengakuan 
Profesional. 

4. Nilai-nilai 
Sosial. 

5. Lingkungan 
Kerja. 

6. Pertimbangan 
Pasar Kerja. 

7. Personalitas. 

Faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
pemilihan karier 
menjadi akuntan 
publik oleh 
mahasiswa 
departemen 
akuntansi 
fakultas ekonomi 
USU Medan 
 
 
 
 

Sebesar 31,7 % 
variabel 
penghargaan 
finansial, 
pelatihan 
profesional, 
pengakuan 
profesional, 
nilai-nilai sosial, 
lingkungan 
kerja, 
pertimbangan 
pasar kerja dan 
personalitas 
berpengaruh 
positif terhadap 
pemilihan 
profesi/karier 
menjadi akuntan 
publik. 
Sedangkan 
sisanya sebesar 
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68,3% 
dipengaruhi oleh 
variabel lain 
yang tidak 
dijelaskan oleh 
model penelitian 
ini. Secara 
parsial variabel 
pengakuan 
profesional. 

 

Sumber : Diolah penulis 

2.3 Rerangka Pemikiran    

Hubungan antara variabel penghargaan gaji atau penghargaan finansial, 

lingkungan kerja, pengakuan profesional, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, 

pertimbangan pasar kerja dan personalitas dengan pemilihan karier dalam rerangka 

pemikiran teoritis dapat dilihat pada gambar berikut :  
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Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Sumber : Diolah penulis 

1 

2 

3 

Gaji/Penghargaan 
Finansial 

1 

2 

3 

Lingkungan Kerja 

1 

2 

3 

Pengakuan Profesional 

1 

2 

3 

Pelatihan Profesional 

1 

2 

3 

Nilai-Nilai Sosial 

1 

2 

3 

Pertimbangan Pasar 
Kerja 

1 

2 

3 

Personalitas 

Faktor Pemilihan 
Karir Mahasiswa 

STIE. IBS  Angkatan 
2006-2008 
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Rerangka pemikiran di atas menunjukkan, faktor-faktor apa saja yang akan 

terbentuk dari latar belakang pemilihan karier mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 dari 7 variabel yaitu gaji 

atau penghargaan finansial, lingkungan kerja, pengakuan profesional, pelatihan 

profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas ?, selain itu 

menjelaskan kemungkinan perbedaan yang nyata/signifikan dari ke tujuh variabel 

tersebut ?.  

 

2.4 Hipotesis   

2.4.1 Gaji atau Penghargaan Finasial 

Gaji atau penghargaan finansial adalah hasil yang diperoleh sebagai 

kontraprestasi yang telah diyakini secara mendasar bagi sebagian perusahaan sebagai 

daya tarik utama untuk memberikan kepuasan kepada karyawan (Wijayanti, 2001 dalam 

Widyasari 2010). Dalam penelitian Widyasari (2010) menunjukan bahwa ada perbedaan 

yang berkaitan dengan faktor gaji dalam memilih bidang profesinya. Sedangkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Astami (2001) dalam Widyasari (2010) menunjukkan 

bahwa tidak  ada perbedaan yang berkaitan dengan faktor gaji dalam memilih bidang 

profesinya baik gaji awal maupun jangka panjang. Astami lebih setuju untuk 

mendapatkan gaji awal yang tinggi. Gaji atau penghargaan finansial yang akan diuji  

dalam penelitian ini meliputi tiga pertanyaan yaitu mengenai gaji awal yang tinggi, dana 

pensiun, dan kenaikan gaji lebih cepat. 
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2.4.2 Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja merupakan suasana kerja yang sangat penting untuk setiap 

karyawan, semakin baik lingkungan kerja maka akan semakin baik juga kinerja yang 

akan dihasilkan oleh para karyawan. Lingkungan kerja biasanya meliputi tingkat 

persaingan antar karyawan dan tekanan kerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Widyasari (2010) menunjukan bahwa ada perbedaan yang berkaitan dengan faktor 

lingkungan kerja dalam memilih bidang profesinya. 

2.4.3 Pengakuan Profesional 

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. Penelitian  

Rahayu (2003) dalam Widyasari (2010) menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan 

pandangan diantara mahasiswa akuntansi secara  keseluruhan ditinjau dari pengakuan 

profesional. Hasil penelitian Widyasari menunjukan bahwa ada perbedaan yang berkaitan 

dengan faktor pengakuan profesional dalam memilih bidang profesinya 

Pengakuan profesional yang akan diuji dalam penelitian ini meliputi tiga 

pertanyaan mengenai kesempatan untuk berkembang, adanya pengakuan apabila 

berprestasi dan cara untuk kenaikan pangkat. 

2.4.4 Pelatihan Profesional 

Pelatihan profesional adalah hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan 

keahlian. Pada Rahayu (2003) dalam Widyasari (2010) menunjukkan karier sebagai 

akuntan publik dianggap lebih memerlukan pelatihan kerja untuk meningkatkan 
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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, sehingga pengalaman kerja yang bervariasi lebih sedikit 

diperoleh dibandingkan karier sebagai akuntan perusahaan dan pemerintah. Hasil 

penelitian Widyasari (2010) menunjukan bahwa ada perbedaan yang berkaitan dengan 

faktor pelatihan profesional dalam memilih bidang profesinya 

2.4.5 Nilai-Nilai Sosial 

Nilai-nilai sosial ditunjukkan sebagai faktor yang menampakkan kemampuan 

seseorang pada masyarakatnya, atau dengan kata lain nilai-nilai sosial adalah nilai 

seseorang dari sudut pandang orang lain di lingkungannya (Stolle, 1976 dalam 

Widyasari, 2010). Hasil penelitian Widyasari menunjukan bahwa ada perbedaan yang 

berkaitan dengan faktor nilai-nilai sosial dalam memilih bidang profesinya. 

2.4.6 Pertimbangan Pasar Kerja 

Peluang pasar kerja adalah suatu kesempatan bagi seseorang untuk menempati 

suatu pekerjaan di bidang tertentu. Peluang pasar kerja ini biasanya berkaitan erat dengan 

permintaan sumber daya manusia oleh pihak lembaga atau institusi atau perorangan 

Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan kerja 

atau kemudahan mengakses lowongan kerja. Keamanan kerja merupakan fakor dimana 

karier yang dipilih dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jauh dari kasus 

pemberhentian karyawan atau yang lebih sering disebut PHK. Dalam pemilihan karier, 

diharapkan karier tersebut dapat dijalani hingga masa pensiun dan tidak ada 

pemberhentian karyawan, sehingga para mahasiswa biasanya akan memilih karier yang 

Analisis Faktor..., Nur Wahyu Sofawati, Ak.-IBS, 2011



aman dan karier yang memberikan kesempatan untuk berkembang. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Widyasari (2010) menunjukan bahwa ada perbedaan yang berkaitan 

dengan faktor pertimbangan pasar kerja dalam memilih bidang profesinya. 

2.4.7 Personalitas 

Personalitas berarti karakteristik psikologi dari dalam yang menentukan dan 

merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Dalam dunia ini tidak 

mungkin ada dua kepribadian yang sama. Pada Rahayu (2003) dalam Widyasari (2010) 

mahasiswa  yang memilih karier sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan 

perusahaan dan akuntan pendidik menganggap karier yang dipilihnya tidak 

mencerminkan kepribadian yang dimilikinya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Widyasari (2010) menunjukan bahwa ada perbedaan yang berkaitan dengan faktor 

personalitas dalam memilih bidang profesinya. 

 Dari 7 variabel yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut 

: 

Ho : Variabel-variabel yang diteliti tidak memiliki perbedaan yang nyata/signifikan. 

Ha : Variabel-variabel yang diteliti memiliki perbedaan yang nyata/signifikan. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di STIE. Indonesia Banking School yang beralamat di 

jl. Kemang Raya No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun objek yang di teliti 

adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) 

angkatan 2006, 2007 dan 2008. 

Penelitian ini mengenai faktor-faktor pemilihan karier bagi mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006, 2007 dan 

2008, dikarenakan adanya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking 

School (STIE. IBS)  yang memilih karier sebagai non bankir, hal tersebut berdasarkan 

penelitian bidang kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking 

School (STIE. IBS). Hasil penelitian tersebut adalah mengenai karier yang dipilih oleh 

mahasiswa lulusan (alumni) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School 

(STIE. IBS), dari total sampel 63 alumni tercatat 23 alumni memilih karier sebagai bankir 

dan 40 alumni memilih karier sebagai non bankir, hal tersebut membuat peneliti tertarik 

untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) dalam memilih karier. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data Yang Dihimpun 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data primer  
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Menurut Sekaran (2006; 60) data primer mengacu pada informasi 

yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan 

variabel minat  untuk tujuan spesifik studi. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informasi 

yang diperoleh dari pengisian kuesioner dan wawancara oleh mahasiswa 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) 

angkatan 2006, 2007 dan 2008 yang sedang mengambil skripsi dan atau 

dalam semester akhir. Kuesioner disebar pada tanggal 18 Mei 2011 sampai 

tanggal 6 Juni 2011. 

 

b. Data sekunder  

Menurut Sekaran (2006; 60) data sekunder mengacu pada informasi 

yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder dalam 

penelitian ini di peroleh dari dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang dihadapi. 

 

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel 

3.2.2.1 Populasi 

Menurut Sekaran (2006; 121) populasi mengacu pada keseluruhan kelompok 

orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Populasi dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. 

IBS) angkatan 2006 yang sedang mengambil skripsi, 2007 yang dalam semester akhir 
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(semester 8) dan angkatan 2008 (semester 6). Adapun besarnya populsi tersaji dalam 

tabel berikut  

Tabel 3.1 

Daftar Jumalah Mahasiswa 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) 

Angkatan 2006 - 2008 

 

 

 

 

Sumber : Bidang Kemahasiswaan 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School, tahun 2011. 

 

Dari tabel 3.1. diketahui bahwa seluruh populasi dalam penelitian berjumlah 315 

orang. Data diambil pada bulan Mei 2011.   

 

3.2.2.2 Sampel 

Menurut Sekaran (2006; 123) sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel 

terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populsi.  

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada formula yang 

dikemukakan oleh Yamane dalam Yuanita (2010). 

 

 

 

 

Angkatan Jumlah Mahasiswa 
2006 40 
2007 151 
2008 124 

Jumlah Populasi 315 

 
   N 
n      = 
 

   N (d) 2  + 1 
 
 

Analisis Faktor..., Nur Wahyu Sofawati, Ak.-IBS, 2011



Dimana:   

n = jumlah sampel  

N = jumlah dari populasi  

d = tingkat presisi yang diharapkan tidak menyimpang 10% 

 

n ≥  N 

              N (d)2  + 1 

n ≥  315 

             315. 0,01 + 1 

n ≥  315 

            4,15 

n ≥    75,90 (dibulatkan menjadi 76) 

 

Dari perhitungan sampel diatas dapat disimpulkan bahwa, minimal sampel yang 

harus digunakan dalam penelitian ini adalah 76 responden, adapun jumlah sampel yang 

diambil peneliti dalam penelitian ini berjumlah 145 responden. Hal ini dilakukan karena 

semakin banyak sampel yang di digunakan dalam suatu penelitian diharapkan akan lebih 

mencerminkan keadaan populasinya dan dapat digeneralisasikan. 

 

3.2.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sekaran (2006; 123) pengambilan sampel adalah proses memilih 

sejumlah elemen secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan 
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pemahaman tentang sifat dan karakteristiknya akan membuat kita dapat 

menggeneralisasikan sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling. Dalam Sekaran (2006; 136), pengambilan sampel dalam hal ini 

terbatas pada jenis orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan, 

entah karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya, atau memenuhi beberapa 

kriteria yang ditentukan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan beberapa cara, yang 

pertama menyebarkan kuesioner secara langsung ke calon responden yang berada di 

kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS), yang 

kedua peneliti juga melakukan penyebaran kuesioner secara online kepada para 

responden yaitu mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School 

(STIE. IBS)  angkatan 2006, 2007 dan 2008 yang mengambil mata kuliah skripsi dan 

atau berada pada semester akhir dan yang terakhir peneliti mengambil sampel dengan 

cara wawancara secara langsung dan melalui telpon. 

 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan (field research) ini dilakukan 

dengan beberapa metode, yaitu: 

a. Metode Kuesioner  

Menurut Sekaran (2006; 327) kuesioner adalah kumpulan pertanyaan 

tertulis yaang dirumuskan sebelumnya di mana responden mencatat jawaban, 

biasanya dalam alternatif yang disusun secara cukup tertutup. 
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Jenis kuesioner yang disebarkan kepada responden bersifat langsung dan 

dengan pertanyaan terstruktur. Kuesioner dibuat untuk mengumpulkan informasi 

tentang pertanyaan yang sesuai dengan faktor gaji atau penghargaan finansial, 

lingkungan kerja, pengakuan profesional, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, 

pertimbangan pasar kerja dan personalitas melalui 21 indikator melalui pertanyaan 

untuk mendefinisikan variabel pemilihan dari karier mahasiswa Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 secara 

lebih jelas. 

 

b. Metode Wawancara 

Menurut Sekaran (2006; 321) wawancara adalah metode pengumpulan data 

di mana peneliti meminta informasi secara verbal dari responden 

Wawancara dilakukan secara tatap muka di antara peneliti dengan 

responden dan melalui telepon dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama 

dengan pertanyaan yang ada dalam kuesioner kepada responden. 

 

3.3 Definisi Oprasional Variabel 

Menurut Supranto (dalam Faisal, 2007) variabel penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Menurut Supranto 

(dalam Faisal, 2007) bahwa didalam analisis faktor variabel tidak dikelompokkan 

menjadi variabel bebas dan variabel terikat, sebaliknya sebagai penggantinya seluruh set 
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hubungan interdependen antar variabel penelitian. Di dalam analisis faktor, teknik ini 

disebut dengan teknik interdependensi (interdependensi technique). 

Variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui keputusan mahasiswa untuk 

memilih karier adalah sebagai berikut :  

1. Gaji atau Penghargaan Finansial  

Gaji atau penghargaan finansial adalah hasil yang diperoleh sebagai 

kontraprestasi yang telah diyakini secara mendasar bagi sebagian perusahaan sebagai 

daya tarik utama untuk memberikan kepuasan kepada karyawan.    

Gaji atau penghargaan finansial dapat diukur dengan :  

1. Gaji awal yang tinggi. 

2. Adanya asuransi kesehatan. 

3. Adanya bonus saat target tercapai. 

 

2. Lingkungan Kerja  

Sifat pekerjaan, tingkat persaingan dan banyaknya tekanan kerja merupakan 

faktor lingkungan pekerjaan. 

Lingkungan kerja diukur dengan : 

1.   Lingkungan kerja yang mendukung pekerjaan, ex: ruangan dan peralatan kantor. 

2. Adanya kedekatan antara karyawan dengan karyawan dan karyawan dengan atasan. 

3. Lokasi kerja yang aman dan nyaman. 
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3. Pengakuan Profesionalitas  

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.  

Pengakuan profesionalitas dapat diukur dengan :  

1. Kesempatan studi lanjut pasca sarjana. 

2. Diberikan penghargaan finansial atau  non finansial. 

3. Kemungkinan pindah cabang luar negeri atau ex-patriat. 

 

4. Pelatihan profesional  

Pelatihan profesional meliputi  hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan 

keahlian.   

Pelatihan profesional dapat diukur dengan :  

1. Pelatihan kerja sebelum mulai bekerja. 

2. Sering mengikuti latihan di luar lembaga untuk meningkatkan profesi. 

3. Sering mengikuti pelatihan rutin di dalam lembaga. 

 

5. Nilai-Nilai Sosial,   

Nilai-nilai sosial ditunjukkan sebagai faktor yang menampakkan kemampuan 

seseorang di masyarakat atau nilai seseorang yang dapat dilihat dari sudut pandang 

orang-orang lain di lingkungannya. 

Nilai-nilai sosial dapat diuji dengan : 

1. Lebih memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial. 
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2. Lebih memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. 

3. Pekerjaannya lebih bergengsi dibanding  karier yang lain. 

 

6. Pertimbangan Pasar Kerja  

Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan kerja 

atau kemudahan mengakses lowongan kerja. Keamanan kerja merupakan faktor dimana 

karir yang dipilih dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pertimbangan 

pasar kerja diuji dengan dua pertanyaan mengenai keamanan kerja dan kemudahan 

mengakses lapangan pekerjaan.  

Pertimbangan pasar kerja dapat diukur dengan : 

1. Keamanan kerjanya lebih terjamin. 

2. Lapangan kerja yang ditawarkan mudah diketahui. 

3. Pekerjaan tidak rentan PHK. 

 

7. Personalitas  

Personalitas merupakan salah satu dari determinan yang potensial terhadap 

perilaku individu saat berhadapan dengan kondisi atau situasi tertentu. Personalitas 

diukur dengan kesesuaian  pekerjaan dengan kepribadian yang dimiliki seseorang. 

Personalitas dapat diukur dengan : 

1. Mencerminkan personalitas seorang yang bekerja secara profesional. 

2. Pekerjaan tersebut mencermnkan personalitas anda. 

3. Karier tersebut memiliki kebanggaan dalam diri anda. 
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Ke-21 pertanyaan yang digunakan merupakan definisi dari indikator-indikator 

yang diyakini mempengaruhi pemilihan karier. Untuk menghasilkan data yang akurat 

(valid), peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 

sederhana yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaji/penghargaan 

finansial, lingkungan kerja, pengakuan profesional, pelatihan profesional, nilai-nilai 

sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas terhadap pemilihan karier mahasiswa 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-

2008. 

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian, instrument penelitian 

harus memiliki tingkat keahlian (validitas dan reliabilitas). Menurut Arikunto (2002:135) 

“Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yang penting yaitu valid dan 

reliabel”. 

Untuk mengetahui hal tersebut, instrumen penelitian harus diuji coba terhadap 

subjek yang mempunyai sifat-sifat yang sama dengan sampel penelitian. Menurut 

Sekaran (2006; 31), skala likert didesain untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau 

tidak setuju dengan pertanyaan pada skala 5 titik dengan susunan berikut : 

 

Tabel 3.2 

Skala Likert dalam kuesioner 

A SS (Sangat Setuju) 5 
B S (Setuju) 4 
C TB (Tidak Berpendapat) 3 
D TS (Tidak Setuju) 2 
E STS (Sangat Tidak Setuju) 1 
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Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari 2 bagian. Bagian 

pertama adalah pertanyaan mengenai indetitas mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008, sedangkan 

bagian kedua terdiri dari butir pernyataan yang berkenaan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keputusan karier bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia Banking School (STIE. IBS)  angkatan 2006-2008. 

 

3.4 Teknik Analisa Data 

Tahapan dan metode yang digunakan dalam menganalisis data yang pada 

penelitian ini, yaitu : 

 

3.4.1 Analisis Profil Responden 

Analisis ini digunakan untuk dapat menguraikan keadaan agar memperoleh 

gambaran mengenai profil responden objek penelitian. 

 

3.4.2 Analisis Validitas  

Menurut Gozhali (2001; 135), uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. 

Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing pertanyaan 

dalam skor total. Pengujian menggunakan program SPSS versi 13.0. Nilai Anti-image 
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Correlation masing-masing pertanyaan di bandingkan dengan angka signiikasi (0.5). 

Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%. 

a. Jika nilai Anti-image Correlation > 0,5 maka pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing pertanyaan indikator tersebut adalah 

“valid” . 

b. Jika nilai Anti-image Correlation < 0,5 maka pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur masing-masing pertanyaan indikator tersebut adalah 

“tidak valid” . 

 

3.4.3 Analisis Reliabilitas 

Menurut Gozhali (2001; 132), reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari valiabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu indikator dilakukan uji statistik 

dengan melihat nilai Cronbach Alpha. Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai 

berikut ini: Ghozali (2001:133) 

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

untuk mengukur indikator tersebut adalah “reliabel”. 

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

untuk mengukur indikator tersebut adalah “tidak reliabel” . 

 

3.4.4 Analisis Normalitas 
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Menurut Gozhali (2002; 34) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini akan digunakan uji 

One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf signifikasi 0,05. Menurut 

Gozhali (2002; 40) data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 

5% atau 0,05. 

a. Jika nilai signifikasi > 0,05 maka data yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah “normal”. 

b. Jika nilai signifikasi < 0,05 maka data yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah “tidak normal”. 

 

3.4.5 Analisis Faktor 

Menurut Gozhali (2001; 137), analisis faktor digunakan untuk menguji apakah 

butir-butir pernyataan atau indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah 

faktor atau konstruk atau variabel. 

Analisis faktor dalam penelitian ini menyertakan 21 pertanyaan yang 

mencerminkan tujuh variabel yang mempengaruhi keputusan pemilihan karier  

mahasiswa. 

 

3.4.6 One – Way of Variance (ANOVA) 

Menurut Gozhali (2001; 26), analysis of variance merupakan metode untuk 

menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel 

independen. 
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariate dengan menggunakan 

One Way Analysis of Variance (ANOVA). Pengujian ini bertujuan untuk menjawab 

hipotesis penelitian yaitu : 

Ho : Variabel-variabel yang diteliti tidak memiliki perbedaan yang nyata/signifikan. 

Ha : Variabel-variabel yang diteliti memiliki perbedaan yang nyata/signifikan. 

 

Menurut Ghozali (2001; 28), kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut 

ini:  

a) Jika nilai F test > 0,05 maka hipotesis ditolak. Karena itu menyatakan varians 

yang sama. 

b) Jika nilai F test < 0,05  maka hipotesis diterima. Karena menandakan varians yang 

tidak sama (berbeda). 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Dalam bab IV ini akan disajikan analisis mengenai data yang telah diperoleh 

selama  pelaksanaan penelitian. Data yang terkumpul tersebut merupakan data primer, 

yaitu data yang berasal dari jawaban responden terhadap daftar pertanyaan yang 

dibagikan melalui kuesioner maupun yang ditanyaakan secara langsung ke responden. 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Indonesia Banking School 

(IBS) program strata satu (S1) angkatan 2006, 2007 yang sedang mengambil skripsi dan 

atau dalam semester akhir (semester 8) dan angkatan 2008 (semester 6). 

Indonesia Banking School (IBS) merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang 

menyelenggarakan program studi Akuntansi dan Manajemen dengan konsentrasi di 

bidang perbankan dan keuangan pada jenjang Strata Satu (S1) dan program studi 

Manajemen dengan konsentrasi di bidang perbankan dan keuangan pada jenjang Strata 

Dua (S2). IBS didirikan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), suatu 

yayasan yang didirikan dan dibina oleh BANK INDONESIA (BI). 

YPPI juga memiliki beberapa unit usaha lain, salah satunya adalah Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), suatu lembaga pendidikan dan pelatihan di 

bidang perbankan dengan pengalaman selama puluhan tahun dalam menghasilkan kader 

perbankan nasional yang banyak di antaranya kini menduduki posisi strategis di dunia 

perbankan Indonesia. LPPI dan IBS berada dalam satu lingkungan kampus yang sama 

dengan jalinan kerjasama yang saling mendukung kemajuan program di kedua lembaga. 
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4.1.1 Filosofi Logo dan Logo Indonesia Banking School (IBS) 

4.1.1.1 Filosofi Logo Indonesia Banking School 

Identitas Indonesia Banking School diciptakan dengan dasar pemikiran bahwa 

elemen-elemennya melambangkan beberapa nilai tertentu. 

1. Nama : INDONESIA BANKING SCHOOL  

Diantara tulisan Indonesia Banking School terdapat Lingkaran Logo Indonesia 

Banking School. 

2. Logo Indonesia Banking School, terdiri dari : 

a. Garis lurus yang berarti Integrity  

Membentuk lulusan yang berkepribadian kuat, berintegritas tinggi, mandiri 

dan arif. 

b. Garis melengkung berarti Knowledge. 

Pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya perbankan dan keuangan. 

c. Tangga berarti Skill. 

Melatih agar lulusannya memiliki kompetensi yang bersertifikat. 

3. Tagline 

Reaching the future with integrity. 

 

 

 

 

 

4.1.1.2 Logo Indonesia  Banking School – Versi Slogan 
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Gambar 4.1 

Logo Indonesia Banking School (IBS) – Versi Slogan 

 

 

Sumber : Laman Indonesia Banking School, http://www.ibs.ac.id/ibs15/en/our-profile/our-

logo.html 

Aplikasi logo Indonesia Banking School dengan menggunakan slogan : 

“Reaching the future with integrity “ 

Sebagai pencapaian atau tujuan dari adanya filosofi logo Indonesia Banking School 

 

4.1.2 Visi dan Misi Indonesia Banking School  

4.1.2.1 Visi Indonesia Banking School 

Menjadi banking school yang terkemuka di Indonesia, melalui pengembangan 

sumber daya manusia yang berorientasi pada integrity, knowledge and skill, sehingga 

lulusannya akan berjiwa Pancasila, berintegritas serta memiliki sikap dan perilaku 

profesional yang bermutu tinggi. 

 
4.1.2.2 Misi Indonesia Banking School 
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Menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki 

multi kompetensi, yaitu: 

 Berkepribadian, jujur, berintegritas dan mandiri, 

 Menguasai bidang perbankan dan keuangan, 

 Menguasai tehnologi informasi dan komunikasi, 

 Memiliki akuntabilitas dan responsibilitas, 

 Memiliki ketrampilan khusus di bidang perbankan melalui program sertifikasi 

 Menguasai Bahasa Inggris. 

Keunikan IBS dapat dilihat dari lulusannya yang diharapkan adalah sarjana yang 

siap bekerja di bidang perbankan dan keuangan pada umumnya, dengan ciri-cirinya yang 

selalu: 

 Memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan positif secara tepat guna dan 

berhasil guna, 

 Berupaya untuk menambah ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai nilai positif, 

 Menerapkan ilmu pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap terpuji dalam bidang 

perbankan dan keuangan, 

 Menunjukkan kemampuan untuk membuat yang lebih baik dari apa yang sudah 

dicapai melalui kegiatan yang secara terus menerus dipantau dan dievaluasi. 

4.1.3 Struktur Organisasi Indonesia Banking School (IBS) 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Indonesia Banking School (IBS) 

 

 

Sumber : Laman Indonesia Banking School 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

Hasil penelitian akan disajikan berdasarkan tahapan analisis data yaitu pertama 

analisis profil responden, kedua analisis pretest validitas, ketiga analisis pretest 

reliabilitas, keempat analisis pretest normalitas, kelima analisis multivariat menggunakan 

metode analisis faktor dan keenam analisis One Way Variance (ANOVA). 

 

 

 

4.2.1 Analisis Profil Responden 
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4.2.1.1 Jenis Kelamin Responden 

Jenis kelamin responden dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu; Pria dan Wanita. 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data sebagai berikut:  

 

Gambar 4.3 

Jenis Kelamin Responden 

 

Tabel 4.1 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-laki 55 
Wanita 90 

Total  145 
 
Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011 

 

Dari bagan (pie chart) di atas diketahui bahwa responden mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) dalam penelitian ini terdiri 

dari 55 mahasiswa berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 38% dari total responden dan 

90 mahasiswa berjenis kelamin wanita atau sebanyak 62% dari total responden. 

4.2.1.2 Angkatan dan Jurusan Responden 
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Angkatan dan jurusan responden dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu; 2006 

Manajemen, 2006 Akuntansi, 2007 Manajemen, 2007 Akuntansi, 2008 Manajemen dan 

2008 Akuntansi. 

 Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data sebagai berikut:  

 

Gambar 4.4 

Angkatan dan Jurusan Responden 

Angkatan dan Jurusan Responden 

1%2%

19%

37%
10%

31% 2006 Menejemen

2006 Akuntansi

2007 Menejemen

2007 Akuntansi

2008 Menejemen

2008 Akuntansi

 

Tabel 4.2 

Angkatan dan Jurusan Responden 

Angkatan Jumlah 
2006 Manajemen 1 
2006 Akuntansi 3 
2007 Manajemen 27 
2007 Akuntansi 54 
2008 Manajemen 15 
2008 Akuntansi 45 

Total  145 
 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011 

Dari bagan (pie chart) di atas diketahui bahwa responden mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 dalam 
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penelitian ini terdiri dari 1 mahasiswa angkatan 2006 jurusan manajemen atau sebanyak 

1% dari total responden, diikuti 3 mahasiswa angkatan 2006 jurusan akuntansi atau 

sebanyak 2% dari total responden, kemudian 27 mahasiswa angkatan 2007 jurusan 

manajemen atau sebanyak 19% dari total responden, sebanyak 54 mahasiswa angkatan 

2007 jurusan akuntansi atau sebanyak 37% dari total responden, 15 mahasiswa angkatan 

2008 jurusan manajemen atau sebanyak 10% dari total responden dan 45 mahasiswa 

angkatan 2008 jurusan akuntansi atau sebanyak 31% dari total responden. 

 

4.2.1.3 Minat Karier Responden 

Minat karier responden dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu; bankir, PNS, 

pengusaha, auditor, guru/dosen dan lainnya. 

 Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diperoleh data sebagai berikut: 

Gambar 4.5 

Minat Karier Responden 

Minat Karier Responden

40%

17%

26%

8%
3% 6%

Bankir

PNS

Pengusaha

Auditor

Guru / Dosen

Lainnya

 

 

Tabel 4.3 

Minat Karier Responden 
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Karier Jumlah 
Bankir 59 
PNS 25 
Pengusaha 38 
Auditor 11 
Guru / Dosen 4 
Lainnya 8 

Total  145 
 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011 

 

Dari bagan (pie chart) di atas diketahui bahwa responden mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 dalam 

penelitian ini terdiri dari 59 mahasiswa yang berminat berkarier sebagai bankir atau 

sebanyak 41% dari total responden, diikuti 25 mahasiswa yang berminat berkarier 

sebagai PNS atau sebanyak 17% dari total responden, kemudian 38 mahasiswa yang 

berminat berkarier sebagai pengusaha atau sebanyak 26% dari total responden, sebanyak 

11 mahasiswa yang berminat berkarier sebagai auditor atau sebanyak 8% dari total 

responden, 4 mahasiswa yang berminat berkarier sebagai guru/dosen atau sebanyak 3% 

dari total responden dan 8 mahasiswa yang berminat berkarier sebagai lainnya atau 

sebanyak 5% dari total responden. 
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4.2.2 Uji Pretest Validitas 

Tabel 4.4 

Uji Pretest Validitas 

 

Variabel N 
Anti-image 
Correlation Sig Data 

Gaji/Penghargaan 
Finansial 145 0,540(a) 0,5 MSA 
Lingkungan  Kerja 145 0,783(a) 0,5 MSA 
Pengakuan Profesional 145 0,680(a) 0,5 MSA 
Pelatihan Profesional 145 0,530(a) 0,5 MSA 
Nilai-nilai Sosial 145 0,725(a) 0,5 MSA 
Pertimbangan Pasar Kerja 145 0,788(a) 0,5 MSA 
Personalitas 145 0,723(a) 0,5 MSA 

Keterangan: *) rtabel pada taraf signifikansi 5% dengan df= 28 
 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 
 
 

Berdasarkan hasil analisis didapat nilai kolerasi dari ketujuh variabel tersebut 

adalah diatas 0,5. Jika nilai Anti Image Correlation > 0,5 data dinyatakan valid. Dari hasil 

data maka ketujuh variabel tersebut dapat dinyatakan bahwa butir instrumen tersebut 

valid. 

 

4.2.3 Uji Pretest Reliabilitas 

Tabel 4.5 

Uji Pretest Reliability Statistics 

Reliability Statis tics

.654 7

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 
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Dari hasil analisis di atas didapat nilai Alpha sebesar 0,654. Jika nilai Cronbach 

Alpha > 0,60 maka pertanyaan-pertanyaan variabel dalam penelitian ini adalah dapat 

dinyatakan “reliabel”. Dari hasil data maka ketujuh variabel dalam penelitian ini dapat 

dinyatakan reliabel. 

 

4.2.4 Uji Pretest Normalitas 

Tabel 4.6 

Uji Pretest One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Variabel N Asymp. Sig. (2-tailed) Sig Data 
Gaji/Penghargaan 
Finansial 30 0,051 0,05 Normal 
Lingkungan  Kerja 30 0,290 0,05 Normal 
Pengakuan Profesional 30 0,673 0,05 Normal 
Pelatihan Profesional 30 0,127 0,05 Normal 
Nilai-nilai Sosial 30 0,152 0,05 Normal 
Pertimbangan Pasar 
Kerja 

30 
0,265 0,05 Normal 

Personalitas 30 0,537 0,05 Normal 
 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 

 

Dari hasil analisis di atas didapat nilai Kolmogorov-Smirnov Z dari ketujuh 

variabel tersebut adalah diatas 0,05. Jika nilai Kolmogorov-Smirnov Z > 0,05 atau Z= 

0,05 data dinyatakan berdistribusi normal. Dari hasil data maka ketujuh variabel tersebut 

telah terdistribusi secara normal. 
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4.2.5 Uji Analisis Faktor 

Analisis faktor digunakan untuk menemukan hubungan (interrelationship) antar 

sejumlah variabel yang saling independen sehingga dapat dibuat satu atau beberapa 

variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal (Singgih Santoso, 2002 dalam Faisal 

2010). Hasil analisis KMO dan Bartlett’s test menunjukkan kelayakan analisis faktor 

yang dilakukan. Total varianced explained menunjukkan proporsi varians dari sejumlah 

variabel yang membentuk faktor. Untuk mengetahui validitas dari setiap item pertanyaan 

maka dilihat dari nilai factor loading dengan ketentuan bila nilainya diatas 0,5 maka 

dinyatakan valid. 

Berikut merupakan hasil perhitungan analisis faktor penelitian ini. 

 

Tabel 4.7 

KMO and Bartle tt's Test

.663

142.927
21

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's  Test of
Sphericity

 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 

 

Dari hasil analisis di atas didapat nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy dari ketujuh variabel tersebut adalah 0,663. Uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure 

of Sampling Adequacy (KMO) nilainya berkisar antara 0 sampai 1. 

a. Jika nilai KMO berkisar antara 0,5 sampai 1 > maka analisis faktor layak 

dilakukan. 
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b. Jika nilai KMO dibawah 0,5 maka analisis faktor tidak layak dilakukan. 

Dari analisis tabel nilai KMO terlihat bahwa nilai KMO secara krseluruhan adalah 

0,663. Pada bagian anti-image correlation, terlihat pula bahwa nilai KMO setiap variabel 

di atas 0,500. Jadi analisis faktor layak dilakukan/ dilanjutkan. 

Tahap berikutnya adalah melihat hubungan antar variabel melalui tabel anti image 

matrices yang ditunjukkan melalui nilai MSA. 

 

Tabel 4.8 

Anti-image Matrices 

Variabel N 
Anti-image 
Correlation Sig Data 

Gaji/Penghargaan 
Finansial 145 0,642(a) 0,5 MSA 
Lingkungan  Kerja 145 0,717(a) 0,5 MSA 
Pengakuan Profesional 145 0,676(a) 0,5 MSA 
Pelatihan Profesional 145 0,626(a) 0,5 MSA 
Nilai-nilai Sosial 145 0,588(a) 0,5 MSA 
Pertimbangan Pasar Kerja 145 0,740(a) 0,5 MSA 
Personalitas 145 0,669(a) 0,5 MSA 

 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 

 

Dari hasil analisis di atas didapat nilai Anti-image Correlation dari ketujuh 

variabel tersebut adalah diatas 0, 5. Jika nilai Anti-image Correlation > 0,5 maka analisis 

faktor layak dilakukan/ dilanjutkan. Dari hasil data maka ketujuh variabel tersebut dapat 

di analisis faktor lebih lanjut lagi. 

 

Tabel 4.9 
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Com m unalities

1.000 .638

1.000 .390
1.000 .559
1.000 .357
1.000 .670

1.000 .404

1.000 .582

Gaji/Penghargaan
Finansial
Lingkungan  Kerja
Pengakuan Profesional
Pelatihan Profesional
Nilai-nilai Sosial
Pertimbangan Pasar
Kerja
Personalitas

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analys is.
 

 
Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 

 

 Communalities pada dasarnya adalah jumlah varians dari suatu variabel awal 

yang bisa dijelakan oleh faktor yang ada. Pada tabel diatas untuk variabel 

gaji/penghargaan finansial angkanya adalah 0,638. Hal ini berarti sekitar 63,8% varians 

dari variabel gaji/penghargaan finansial bisa dijelaskan oleh faktor yang akan terbentuk 

pada tabel rotated component matrix. 

 Variabel lingkungan  kerja angkanya adalah 0,390. Hal ini berarti sekitar 39,0% 

varians dari variabel lingkungan  kerja bisa dijelaskan oleh faktor yang akan terbentuk 

pada tabel rotated component matrix. 

Variabel pengakuan profesional angkanya adalah 0,559. Hal ini berarti sekitar 

59,9% varians dari variabel pengakuan profesional bisa dijelaskan oleh faktor yang akan 

terbentuk pada tabel rotated component matrix. 

Variabel pelatihan profesional angkanya adalah 0,357. Hal ini berarti sekitar 

35,7% varians dari variabel pelatihan profesional bisa dijelaskan oleh faktor yang akan 

terbentuk pada tabel rotated component matrix. 
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Variabel nilai-nilai sosial angkanya adalah 0,670. Hal ini berarti sekitar 67,0% 

varians dari variabel nilai-nilai sosial bisa dijelaskan oleh faktor yang akan terbentuk 

pada tabel rotated component matrix. 

Variabel pertimbangan pasar kerja angkanya adalah 0,404. Hal ini berarti sekitar 

40,4% varians dari variabel pertimbangan pasar kerja bisa dijelaskan oleh faktor yang 

akan terbentuk pada tabel rotated component matrix. 

Variabel personalitas angkanya adalah 0,582. Hal ini berarti sekitar 58,2% varians 

dari variabel personalitas kerja bisa dijelaskan oleh faktor yang akan terbentuk pada tabel 

rotated component matrix. 

 

             Tabel 4.10 

Total Variance  Explained

2.315 33.067 33.067 2.315 33.067 33.067 1.813 25.898 25.898
1.287 18.384 51.451 1.287 18.384 51.451 1.789 25.553 51.451
.979 13.979 65.430
.775 11.074 76.503
.606 8.651 85.154
.591 8.441 93.595
.448 6.405 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings Rotation Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Princ ipal Component Analysis.  

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 

 

Ada 7 variabel (component) yang dimasukan dalam analisis faktor ini, yakni 

variabel gaji/penghargaan finansial, variabel lingkungan kerja, variabel pengakuan 

profesional, variabel pelatihan profesional, variabel nilai-nilai sosial, variabel 
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pertimbangan pasar kerja dan variabel personalitas. Dengan masing-masing variabel 

mempunyai varians 1, maka total varians adalah 7 x 1 = 7. 

Dari tabel diatas nilai Initial Eigenvalues menunjukkan kepentingan relatif 

masing-masing faktor dalam menghitung varians ke-7 variabel. Susunan nilai Initial 

Eigenvalues selalu diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, dengan kriteria bahwa 

angka Initial Eigenvalues di bawah angka 1 tidak dapat menjadi faktor. Berdasarkan 

Extraction Sums Squared of Loading, terdapat 2 faktor yang akan terbentuk, yaitu faktor 

1 dan 2  karena memiliki nilai eigenvalues >1. 

Jika 7 variabel dijadikan 1 faktor, maka faktor 1 yang terbentuk memberikan 

penjelasan atau sumbangan varians dari variabel yang menjadi komponen faktor 1 

sebesar 2.315/7 x 100% = 33.067%. Jika 7 variabel tersebut dijadikan 2 faktor, maka 

faktor 2 yang terbentuk menjelaskan dan memberi sumbangan varian dari variabel yang 

menjadi komponen faktor 2 sebesar 1.287/7 x 100% = 18.384%. Dengan 

mengelompokkan variabel menjadi 2 faktor, maka kedua faktor ini akan bisa menjelaskan  

51.451% dari variabilitas ketujuh variabel asli tersebut. 

Sedangkan eigenvalues menunjukan kepentingan relatif masing-masing faktor 

dalam menghitung varians ketujuh variabel yang dianalisis. Jumlah angka eigenvalues 

untuk ketujuh variabel adalah sama dengan total varians ketujuh variabel, atau  2,315 + 

1,287 + 0, 979 + 0, 775 + 0, 606 + 0, 591 + 0, 448 = 7. 

 

Gambar 4.6 

Scree Plot 
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Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 

 

Gambar scree plot menjelaskan dasar jumlah varians dengan grafik. Pada grafik 

diatas dapat dijelaskan  bahwa dari faktor 1 (component number 1) ke faktor 2 

(component number 2) arah garis menurun dan cukup tajam. Demikian juga pada faktor 2 

(component number 2) ke faktor 3 (component number 3) arah garis masih menurun 

namun kini dengan slope yang lebih kecil . Perhatikanlah faktor 3 (component number 3) 

sudah dibawah angka 1 dari sumbu Y (Eigenvalues). Hal ini dapat menunjukan bahwa 

dua faktor adalah paling baik untuk meringkas ketujuh variabel tersebut. 

 

Tabel 4.11 
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Rotated Component Matrixa

-.136 .787

.370 .503

.228 .712

.127 .584

.817 -.054

.609 .182

.742 .178

Gaji/Penghargaan
Finansial
Lingkungan  Kerja
Pengakuan Profesional
Pelatihan Profesional
Nilai-nilai Sosial
Pertimbangan Pasar
Kerja
Personalitas

1 2
Component

Extraction Method: Princ ipal Component Analysis. 
Rotation Method: Equamax w ith Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 
 

 
Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 

 
Component matrix hasil dari proses rotasi (Rotated Component Matrix) 

memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Tabel matriks rotasi 

komponen diatas digunakan untuk menentukan variabel mana yang masuk kedalam 2 

faktor yang terbentuk. Untuk menentukan suatu variabel masuk ke salah satu faktor 

dilihat berdasarkan nilai terbesar yang dimiliki pada masing-masing faktor, baik nilai 

positif atau negatif. Positif atau negatif nilai yang dimiliki menunjukkan hubungan 

variabel tersebut terhadap faktor yang terbentuk. Berdasarkan nilai yang berhuruf tebal, 

faktor pertama terbentuk atas variabel nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan 

personalitas. Faktor ke-dua terbentuk atas variabel gaji/penghargaan financial, 

lingkungan  kerja, pengakuan profesional dan pelatihan profesional. 

Secara lebih rinci kedua faktor yang terbentuk dipaparkan dalam tabel 4.12 
sebagai berikut : 
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Tabel 4.12 

Faktor Loading 
 

Variabel 
Nilai Faktor 

Loading 
Penamaan 

Faktor 
Nilai-nilai Sosial 0.817 Faktor sosial, 

pasar dan 
personalitas.  

Pertimbangan Pasar Kerja 0.609 
Personalitas 0.742 
Gaji/Penghargaan Finansial 0.787  Faktor 

pendapatan, 
lingkungan, 

penghargaan 
dan pelatihan. 

Lingkungan  Kerja 0.503 
Pengakuan Profesional 0.712 
Pelatihan Profesional 0.584 

 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 

 

Menggunakan rotated component matrices, setiap indikator dapat ditentukan 

masuk ke dalam faktor tertentu. Sebuah variabel akan masuk ke dalam faktor tertentu jika 

variabel tersebut memiliki korelasi terbesar dengan faktor yang bersangkutan dan lebih 

besar dari 0.5. Nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas menunjukkan 

korelasi yang kuat pada faktor pertama, dimana nilai factor loading untuk setiap variabel 

di atas lebih dari ketentuan, yaitu lebih besar dari 0.5. Faktor pertama oleh karenanya 

terdiri dari variabel nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas. 

Gaji/penghargaan finansial, lingkungan kerja, pengakuan profesional dan 

pelatihan profesional menunjukkan korelasi yang kuat pada faktor kedua, dimana nilai 

factor loading untuk setiap variabel di atas lebih dari ketentuan, yaitu (> 0.5). Oleh 

karena itu faktor ke-2 terdiri dari gaji/penghargaan finansial, lingkungan kerja, 

pengakuan profesional dan pelatihan profesional. 
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      Tabel 4.13 

Com ponent Trans formation Matrix

.715 .699
-.699 .715

Component
1
2

1 2

Extraction Method: Princ ipal Component Analysis.  
Rotation Method: Equamax w ith Kaiser Normalization.

 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 

 

Dari tabel Component Transformation Matrix dapat terlihat angka-angka yang 

diagonal , antara component 1 dengan 1 dan component 2 dengan 2, angka tersebut 

0.715. Nilai dari 0.715 jauh diatas nilai 0.5. Hal ini membuktikan kedua faktor 

(component) yang terbentuk sudah tepat, karena memiliki korelasi yang tinggi. 

Gambar 4.7 

Component Transformation Matrix 
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Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 

Faktor sosial, pasar dan personalitas 

Faktor 
pendapatan, 
lingkungan, 

penghargaan 
dan pelatihan 
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Bagian ini merupakan pelengkap analisis diatas, yang menampilkan gambar letak 

ketujuh variabel pada kedua faktor yang ada. 

 

4.2.6 Pengujian Hipotesis Dengan One Way of Variance ANOVA 

 

Tabel 4.14 

ANOVA

Faktor_faktor_karier

5,588 6 ,931 1,984 ,070
95,322 203 ,470

100,910 209

Betw een Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2011. 

 

Hipotesis dalam pengujian One Way ANOVA adalah : 

Ho : Variabel-variabel yang diteliti tidak memiliki perbedaan yang  nyata/signifikan. 

Ha : Variabel-variabel yang diteliti memiliki perbedaan yang nyata/signifikan. 

Ho diterima jika F tabel > F hitung atau Signifikasi hitung > 0,05. 

Dari hasil tabel didapat F hitung adalah 1,984 dan signifikasi hitung adalah 0,07. 

Sedangkan F tabel dapat dicari dengan melihat tabel distribusi fisher F 0,05 dengan v1 

adalah 7 dan v2 adalah 30 maka didapat nilai 2,33. 

 F tabel  > F hitung maka Ho diterima 

 2,33  > 1,984 maka Ho diterima 

 Sig hitung > 0,05  maka Ho diterima 
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 0,07  > 0,05  maka Ho diterima 

Dari hasil data yang didapat maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel 

yang diteliti tidak memiliki perbedaan yang nyata/signifikan. Ketujuh variabel yang 

diteliti tidak memiliki perbedaan yang nyata/signifikan. 

 

4.3 Pembahasan atau Implikasi Menejerial 

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan : 

 Dari tujuh variabel yang diteliti, dengan proses factoring bias direduksi menjadi dua 

faktor. 

 Faktor yang terbentuk 

o FAKTOR 1 :  terdiri atas variabel nilai-nilai sosial, variabel pertimbangan pasar 

kerja dan variabel personalitas. Faktor 1 diberi nama faktor sosial, 

pasar kerja dan personalitas. 

Hal ini berarti ada sekelompok mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 yang dalam menentukan 

karier lebih disebabkan dari nilai-nilai sosial yang didapat dari pekerjaan tersebut, 

peluang pasar kerja pekerjaan tersebut dan sesuai dengan personalitas mahasiswa 

tersebut. 

 

Interpretasi Variabel : 

Interpretasi didasarkan pada skala angka yang sebelumnya diberikan ke 

responden, yakni dari skala 1 sampai 5. Karena angka bergerak dari negatif (angka 1 
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untuk TIDAK SETUJU) ke positif (angka 5 untuk SANGAT SETUJU), maka secara 

logika semakin angka output mendekati 5, semakin responden berpresepsi positif 

terhadap variabel tertentu. Sebaliknya, semakin kecil angka output, semakin responden 

berpresepsi negatif. 

Faktor nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas merupakan 

faktor yang paling mempengaruhi keputusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 dalam menentukan karier. 

Berdasarkan hal ini terlihat jelas bahwa gaji/penghargaan finansial bukan merupakan 

faktor prioritas yang mendasari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 dalam menentukan karier mereka. Atas 

dasar ini maka diperlukan upaya peningkatan yang memberikan calon pekerjanya 

kesempatan untuk melakukan kegiatan sosial, berinteraksi dengan orang lain. 

Dari faktor pertimbangan pasar kerja diperlukan juga upaya peningkatan 

keamanan bekerja dan karier yang tidak rentan oleh PHK. Personalitas dalam pemilihan 

karier yaitu memilih karier sesuai dengan personalitas calon pekerja tersebut, sehingga 

dengan image suatu pekerjaan yang semakin baik maka akan semakin di sukai oleh para 

calon pekerja. 

 

o FAKTOR 2  : terdiri atas variabel/penghargaan finansial, variabel lingkungan 

kerja, variabel pengakuan profesional dan variabel pelatihan 

profesional. Faktor 2 diberi nama faktor pendapatan, lingkungan, 

penghargaan dan pelatihan. 
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Hal ini berarti ada sekelompok mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 yang dalam menentukan 

karier mereka lebih disebabkan dari gaji/penghargaan finansial yang didapat dari 

pekerjaan tersebut, lingkungan kerja kerja yang mendukung pekerjaan, adanya 

pengakuan atas profesionalitas yang diciptakan oleh pegawai dan adanya pelatihan bagi 

para pegawai yang berkaitan dengan karier yang akan dijalani. 

 

Interpretasi Variabel : 

Interpretasi didasarkan pada skala angka yang sebelumnya diberikan ke 

responden, yakni dari skala 1 sampai 5. Karena angka bergerak dari negatif (angka 1 

untuk TIDAK SETUJU) ke positif (angka 5 untuk SANGAT SETUJU), maka secara 

logika semakin angka output mendekati 5, semakin responden berpresepsi positif 

terhadap variabel tertentu. Sebaliknya, semakin kecil angka output, semakin responden 

berpresepsi negatif. 

Faktor kedua yang menjadi pertimbangan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 dalam menentukan 

karier adalah faktor gaji/penghargaan finansial, lingkungan kerja, pengakuan profesional 

dan pelatihan profesional. Dengan melihat besarnya pengaruh gaji/penghargaan finansial 

dalam mempengaruhi keputusan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 dalam menentukan karier, maka 

diperlukannya upaya peningkatan gaji pertama, pemberian asuransi kesehatan bagi para 

karyawan dan pemberian bonus jika target tercapai. Patut disadari bahwa pengakuan 

profesional merupakan faktor yang tidak kalah penting, upaya pengakuan profesional 
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melalui adanya kesempatan mendapat beasiswa untuk melanjutkan sekolah dan 

pemberian reward jika bekerja dengan sangat baik. 

 Pelatihan profesional sebelum dan selama bekerja juga merupakan faktor yang 

dinilai oleh para calon pekerja dalam memilih kariernya, sehingga para perusahaan 

diharapkan dapat memberikan pelatihan sebelum dan selama para karwayan bekerja 

diperusahaannya sehingga dapat membuat para calon pekerja merasa tidak begitu asing 

dengan karier yang akan mereka jalani. Faktor lingkungan kerja adalah faktor yang 

terakhir yang dipertimbangkan oleh para calon pekerja yaitu tersedianya peralatan kerja 

yang mendukung pekerja dalam melakukan kariernya, adanya kedekatan antara karyawan 

dengan karyawan dan karyawan dengan atasan dan lokasi kerja yang aman dan nyaman. 

Dari Dari hasil analisis One Way ANOVA dapat dijelaskan bahwa variabel-

variabel yang diteliti tidak memiliki perbedaan yang nyata/signifikan. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari setiap variabel yang ada 

dalam pemilihan karier bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia 

Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan analisis faktor, terbentuk dua faktor sebagai hasil dari 

peringkasan 7 variabel yang mempengaruhi keputusan keputusan mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008 

dalam menentukan karier. Kedua faktor terbentuk yang mempengaruhi keputusan 

mahasiswa tersebut adalah: 

a. Faktor nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas. 

b. Faktor gaji/penghargaan finansial, lingkungan kerja, pengakuan profesional dan 

pelatihan profesional. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis one way ANOVA dapat disimpulkan bahwa variabel-

variabel yang diteliti tidak memiliki perbedaan yang nyata/signifikan. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari setiap variabel yang ada 

dalam pemilihan karier mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking 

School (STIE. IBS) angkatan 2006-2008.  
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5.2 Saran 

1. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan mahasiswa STIE. Indonesia Banking School angkatan 2006-2008 dapat 

lebih mengetahui fakor-faktor pemilihan karier. 

 

2. Bagi Akademik 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan STIE. Indonesia Banking 

School untuk mengarahkan karier mahasiswa STIE. Indonesia Banking School.. 

 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel, agar hasil penelitian 

dapat di generelisasi. 

b. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah pilihan profesi yang dapat 

dipilih oleh responden. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan meningkatkan bentuk kuesioner. 

 

4. Bagi Organisasi 

a. Peningkatan dalam memberikan calon pekerjanya kesempatan untuk melakukan 

kegiatan sosial, berinteraksi dengan orang lain dari setiap karier. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang menempatkan variabel nilai-nilai sosial sebagai 

bagian dari faktor pertama yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School (STIE. IBS) dalam menentukan 

karier. 
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b. Peningkatan keamanan bekerja dan karier yang tidak rentan oleh PHK karena 

faktor pertimbangan pasar kerja juga merupakan faktor yang dinilai oleh para 

calon pekerja. 

c. Memperhatikan pemberian jumlah gaji awal yang sesuai dengan tingkat kesulitan 

suatu pekerjaan sebagai daya tarik untuk para calon pegawai. 

d. Memperhatikan lingkungan kerja yang nyaman dan aman untuk para calon 

pekerja. 

e. Memberikan kesempatan bagi para pegawainya untuk lebih maju lagi dengan 

adanya kesempatan beasiswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih 

tinggi lagi. 

f. Mengadakan pelatihan bagi para calon pegawai sebelum melakukan 

pekerjaannya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Daftar Mahasiswa Angkatan 2006 
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Lampiran 1 : Daftar Mahasiswa Angkatan 2007 
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 Lampiran 1 : Daftar Mahasiswa Angkatan 2008 
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Lampiran 2 : Kuesioner 

KUESIONER 

CARA PENGISIAN 

 

Saudara/i cukup memberikan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia 

sesuai dengan pendapat saudara/i. Setiap pertanyaan mengharapkan hanya satu jawaban 

dan bila memilih  jawaban “lain – lain“ maka diharapkan untuk memberikan keterangan 

lebih lanjut. Untuk pertanyaan yang tidak ada angka pilihannya, saudara/i diminta untuk 

menjawab pertanyaan sesuai dengan yang dialami pada pekerjaan saat ini ataupun kriteria 

pekerjaan yang akan datang .  

A. INDENTITAS RESPONDEN 

Mohon di isi dengan memberikan tanda  silang (X) pada pertanyaan pilihan dan 

menjawab secara singkat dan jelas pada pertanyaan isian. 

Nama  :   
Jenis kelamin  :   Laki – Laki     Perempuan 
Umur :   Tahun 
Angkatan :   
Jenis karier yang diinginkan :  1   Bankir       
         Non Bankir     
    2. PNS     

    
3. Pengusaha 
4. Auditor     

    5. Guru / Dosen     
    6. Dll (Sebutkan) ……………………………………… 
              
 

Mohon di isi dengan memberikan tanda silang ( X ) pada salah satu skala 1 s.d 5 

dengan keterangan sebagai berikut : 

1 =  STS = Sangat Tidak Setuju 
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2 =  TS = Tidak Setuju 

3 =  TB = Tidak Berpendapat 

4 =  S = Setuju 

5 =  SS = Sangat Setuju 

No. Pertanyaan Skala 
STS TS TB S SS 

1   Gaji atau Penghargan Finansial         

    
Dalam memilih karier tersebut anda mengharapkan hal-
hal sebagai berikut :         

  a Gaji awal yang tinggi                 
  b Ada asuransi kesehatan           
  c Ada bonus saat target tercapai           
             
2   Lingkungan Kerja         

    
Menurut anda, jenis pekerjaan dan lingkungan jalan 
karier yang anda pilih :        

  
a Lingkungan kerja yang mendukung pekerjaan, ex: 

ruangan dan peralatan kator.               

  
b Adanya kedekatan antara karyawan dengan karyawan 

dan karyawan dengan atasan.           
  c Lokasi kerja yang aman dan nyaman.           
            
3   Pengakuan Profesional         
    Menurut anda, karier yang anda pilih        
  a Kesempatan studi lanjut pasca sarjana.           
  b Diberikan penghargaan finansial atau  non finansial.           
  c Kemungkinan pindah cabang luar negeri atau ex-patriat.           
            
4   Pelatihan Profesional        
    Dalam menjalankan karier yang anda pilih, anda perlu :        
  a Pelatihan kerja sebelum mulai bekerja                 

  
b Sering mengikuti latihan di luar lembaga untuk 

meningkatkan profesi           
  c Sering mengikuti pelatihan rutin di dalam lembaga           
            
5   Nilai-nilai Sosial         
    Menurut anda, karier yang anda pilih :        

  
a Lebih memberikan kesempatan untuk melakukan 

kegiatan sosial           
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b Lebih memberikan kesempatan untuk berinteraksi 

dengan orang lain           
  c Pekerjaannya lebih bergengsi dibanding  karier yang lain           
            
6   Pertimbangan Pasar Kerja         

    
Anda memilih karier tersebut, karena menurut anda 
karier tersebut :        

  a Keamanan kerjanya lebih terjamin                 
  b Lapangan kerja yang ditawarkan mudah diketahui            
  c Pekerjaan tidak rentan PHK           
            
7   Personalitas         

    
Anda memilih karier tersebut, karena menurut anda 
karier tersebut :        

  
a Mencerminkan personalitas seorang yang bekerja secara 

professional           
  b Pekerjaan tersebut mencermnkan personalitas anda           
  c Karier tersebut memiliki kebanggaan dalam diri anda           

 
Jakarta, 11 Mei  2011  

 

Peneliti 

 

Lampiran 3 : Hasil Olah SPSS Versi 13.0 

PRETEST  VALIDITAS 

Anti-image  M atrices

.826 -.118 .043 -.257 .040 -.035 .079
-.118 .630 -.154 .046 -.093 -.127 -.149
.043 -.154 .741 -.205 .081 -.023 -.152

-.257 .046 -.205 .734 .043 -.177 .065
.040 -.093 .081 .043 .618 -.146 -.229

-.035 -.127 -.023 -.177 -.146 .668 -.094
.079 -.149 -.152 .065 -.229 -.094 .533
.540a -.164 .055 -.330 .057 -.047 .119

-.164 .783a -.226 .068 -.150 -.196 -.257
.055 -.226 .680a -.279 .119 -.033 -.242

-.330 .068 -.279 .530a .064 -.252 .104
.057 -.150 .119 .064 .725a -.227 -.399

-.047 -.196 -.033 -.252 -.227 .788a -.158
.119 -.257 -.242 .104 -.399 -.158 .723a

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Measures of  Sampling Adequacy(MSA)a. 
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KMO and Bartle tt's Tes ta

.707

41.512
21

.005

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's  Test of
Sphericity

Based on correlationsa. 
 

 

PRETEST RELIABILITAS 

Reliability Statis tics

.654 7

Cronbach's
Alpha N of  Items

 

 

PRETEST NORMALITAS 

One-Sam ple Kolm ogor ov-Sm ir nov Tes t

30 30 30 30 30 30 30
4.122222 4.133333 4.055556 3.811111 4.055556 3.744444 4.222222
.7296844 .6039462 .6377843 .9251005 .5472560 .6170212 .6685796

.247 .179 .132 .214 .207 .183 .147

.114 .104 .101 .099 .207 .183 .122
-.247 -.179 -.132 -.214 -.105 -.097 -.147
1.354 .982 .723 1.173 1.134 1.005 .805
.051 .290 .673 .127 .152 .265 .537

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Dif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 
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ANALISIS FAKTOR 

KMO and Bartle tt's Test

.663

142.927
21

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's  Test of
Sphericity

 

Anti-image  Matrices

.813 -.158 -.135 -.183 .107 -.066 .031

-.158 .786 -.160 .067 -.053 -.167 -.064
-.135 -.160 .725 -.193 .068 -.019 -.190
-.183 .067 -.193 .822 -.145 .020 .000
.107 -.053 .068 -.145 .725 -.175 -.270

-.066 -.167 -.019 .020 -.175 .824 -.064

.031 -.064 -.190 .000 -.270 -.064 .712

.642
a

-.198 -.175 -.224 .140 -.081 .041

-.198 .717a -.212 .083 -.070 -.208 -.086
-.175 -.212 .676a -.251 .094 -.024 -.264
-.224 .083 -.251 .626a -.187 .025 -.001
.140 -.070 .094 -.187 .588a -.226 -.376

-.081 -.208 -.024 .025 -.226 .740
a

-.083

.041 -.086 -.264 -.001 -.376 -.083 .669a

Gaji/Penghargaan
Finansial
Lingkungan  Kerja
Pengakuan Profesional
Pelatihan Profesional
Nilai-nilai Sos ial
Pertimbangan Pasar
Kerja
Personalitas
Gaji/Penghargaan
Finansial
Lingkungan  Kerja
Pengakuan Profesional
Pelatihan Profesional
Nilai-nilai Sos ial
Pertimbangan Pasar
Kerja
Personalitas

Anti-image Covariance

Anti-image Correlation

Gaji/
Penghargaan

Finansial
Lingkungan 

Kerja
Pengakuan
Profesional

Pelatihan
Profesional

Nilai-nilai
Sosial

Pertimbangan
Pasar Kerja Personalitas

Measures of  Sampling Adequacy(MSA)a.  

Com m unalities

1.000 .638

1.000 .390
1.000 .559
1.000 .357
1.000 .670

1.000 .404

1.000 .582

Gaji/Penghargaan
Finansial
Lingkungan  Kerja
Pengakuan Profesional
Pelatihan Profesional
Nilai-nilai Sosial
Pertimbangan Pasar
Kerja
Personalitas

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analys is.
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Total Variance  Explained

2.315 33.067 33.067 2.315 33.067 33.067 1.813 25.898 25.898
1.287 18.384 51.451 1.287 18.384 51.451 1.789 25.553 51.451
.979 13.979 65.430
.775 11.074 76.503
.606 8.651 85.154
.591 8.441 93.595
.448 6.405 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of  Squared Loadings Rotation Sums of  Squared Loadings

Extraction Method: Princ ipal Component Analysis.  

7654321

Component Number

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

E
ig

e
n

v
a
lu

e

Scree Plot

 

Rotated Component Matrixa

-.136 .787

.370 .503

.228 .712

.127 .584

.817 -.054

.609 .182

.742 .178

Gaji/Penghargaan
Finansial
Lingkungan  Kerja
Pengakuan Profesional
Pelatihan Profesional
Nilai-nilai Sosial
Pertimbangan Pasar
Kerja
Personalitas

1 2
Component

Extraction Method: Princ ipal Component Analysis. 
Rotation Method: Equamax w ith Kaiser Normalization.

Rotation converged in 3 iterations.a. 
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Com ponent Trans formation Matrix

.715 .699
-.699 .715

Component
1
2

1 2

Extraction Method: Princ ipal Component Analysis.  
Rotation Method: Equamax w ith Kaiser Normalization.

 

1.00.50.0-0.5-1.0

Component 1

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

C
o

m
p

o
n

e
n

t 
2 X7X6

X5

X4

X3

X2

X1

Component Plot in Rotated Space

 

ANALISIS ANOVA 

ANOVA

Faktor_faktor_karier

5.588 6 .931 1.984 .070
95.322 203 .470

100.910 209

Betw een Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Lampiran 4 : Hasil Penelitian Bidang Kemahasiswaan STIE. IBS 

 

No Jurusan Akuntansi Wisuda Pekerjaaan Jenis Karier 

1 Adhitya Putri Prima Wisuda III Bank BNI Bank   

2 Addinda Tri Handayanie Wisuda III Bank Bumida Bank   

3 Andis Gema Setya Orti Wisuda III Bank HSBC Bank   

4 Anindika Dwiyanti Wisuda III Bank Mutiara Bank   

5 Antono Vivaldi Wisuda III PNS   Non Bank 

6 Astrid Carolina Puspita Sari Wisuda III Citi Bank Bank   

7 Bayu Ari Wibowo Wisuda III Perbankan Bank   

8 Anda Darusman Wisuda I LPPI   Non Bank 

9 Andruew Fatah Erlangga Wisuda I Mark Plus   Non Bank 

10 Apri Widi Astuti Wisuda I Citi Bank Bank   

11 Bramastyo Wisuda I Pertamina   Non Bank 

12 Dimas Tejo Purbowo Wisuda I Panin Bank Bank   

13 Ditya Amanda Wisuda I Perusahaan Asuransi   Non Bank 

14 Dwi Mega Handayanlu Wisuda I PNS Polri   Non Bank 

15 Fandy Setya Wisuda I PNS   Non Bank 

16 Mohammad Hasmi Wisuda I Citi Bank Bank   

17 Ikhsan Yudha Wisuda I Bank Mega Bank   

18 Indriansari Wisuda I Pelabuhan Indonesia   Non Bank 

19 Indri Rahmawati Wisuda I Bank ANZ Bank   

20 Isti Kristiyanti Wisuda I Citi Bank Bank   
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21 Kristoporus Ario Baskoro Wisuda I KAP   Non Bank 

22 Marisa Etikahayu Wisuda I Depkominfo   Non Bank 

23 Anti Annisa Wisuda III KAP   Non Bank 

24 Ari Haryadi Wisuda III Tambang Aceh   Non Bank 

25 Bagus Riznul Hakim Wisuda III 

PT.Driau Creative 

Production   Non Bank 

26 Benny Hermanto Wisuda III KAP   Non Bank 

27 Bimantoro Wisuda III Bank HSBC Bank   

28 Daryanto Wisuda III PT. Astra Group   Non Bank 

29 Dendy Prasetya Wisuda III -   Non Bank 

30 Deslia Melati Wisuda III -   Non Bank 

31 Emir Yanuardi Wisuda III -   Non Bank 

32 Fatia Rahmawati Wisuda III Perusahaan Denmark   Non Bank 

33 Frina Wisuda III KAP   Non Bank 

34 Galih Wisuda III Wiraswasta   Non Bank 

35 Gilang Wisuda III KJ. PT. MBPRU   Non Bank 

36 Hengky Jalu Wisuda III PT. Faros Farmasi   Non Bank 

37 Ica Pinasthika Wisuda III KAP   Non Bank 

38 Indra Irmawan Wisuda III -   Non Bank 

39 Irene Wisuda III 

Konsultan di Pers. 

Inggris   Non Bank 

40 Isthi Wisuda III Citi Bank Bank   

41 Karima Safira Wisuda III -   Non Bank 

Analisis Faktor..., Nur Wahyu Sofawati, Ak.-IBS, 2011



42 Larisa Rahman Wisuda III 

PT. Talkindo Selaksa 

Anugrah   Non Bank 

43 Lintang Lestari Wisuda III Citi Bank Bank   

44 Maharani Wisuda III Hana Bank Bank   

45 Miranti Tri Andini Wisuda III Citi Bank Bank   

46 Muhammad Iqbal Wisuda III -   Non Bank 

47 Novelia Cromwela Wisuda III KAP   Non Bank 

48 Nurmilah Wisuda III Indosat   Non Bank 

49 Priyambudi Sujiwo Wisuda III Agung Sedayu Group   Non Bank 

50 Nuki Ayu Wisuda III -   Non Bank 

51 Rezki Yunita Wisuda III -   Non Bank 

52 Ria Kartika Sari Wisuda III -   Non Bank 

            

  Jurusan Manajemen         

1 Zulkifi   -   Non Bank 

2 Undang Sundara Wisuda II 

Bank CIMB Niaga 

Banjarmasin Bank   

3 Tita Hanisa Utami Wisuda II Bank Bukopin Syariah Bank   

4 Satrio Pandutomo Wisuda II Kuliah S2   Non Bank 

5 Putri Kerstiawati Wisuda II LPPI   Non Bank 

6 Nurul Alita Wisuda II Citi Bank Bank   

7 Jalu Adityo Wisuda II Bank Mutiara Bank   

8 Niken Dwi Nastuti Wisuda II Telkom   Non Bank 
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9 Lia Astria Wisuda II Secret Life   Non Bank 

10 Herditya Wisnu Wisuda II Panin Bank Bank   

11 Herinda Eka Wisuda II Bank Bank   

            

      Jumlah 23 40 

      TOTAL 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Faktor..., Nur Wahyu Sofawati, Ak.-IBS, 2011



Lampiran 5 : Tabel Distribusi Fisher F 
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