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pekerjaan yang lebih luas. Sehingga tidak mengherankan jika profesi akuntan 

merupakan salah satu profesi yang diminati di Indonesia.  

Data IAI menunjukan bahwa pada tahun 2010, jumlah akuntan publik yang 

terdaftar sebagai anggota Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) hampir 

mencapai 10.000 anggota. Jumlah tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan 

beberapa negara di Association of South East Asia Nations (ASEAN) 

lainnyaseperti, Malaysia yang mempunyai jumlah akuntan publik sebanyak 

(27.292), Filipina yang mempunyai jumlah akuntan publik sebanyak (21.599), 

Singapura yang mempunyai jumlah akuntan publik sebanyak (23.262), dan 

Thailand yang mempunyai jumlah akuntan publik sebanyak (51.737). Berdasarkan 

data Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) kementrian keuangan 

jumlah akuntan publik di Indonesia juga tidak kalah memprihatinkan dibandingkan 

dengan negara tetangga. Dengan hanya bermodal 1.000 orang akuntan publik 

pada tahun 2012, Indonesia tertinggal jauh dengan Malaysia (2.500 akuntan 

publik), Filipina (4.941 akuntan publik), dan Thailand (6.000 akuntan publik).(IAI 

Global, 2013). 

Peran dan tugas  Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam perekonomian 

Indonesia adalah sebagai satu-satunya organisasi Akuntan Publik (AP) yang 

memegang peranan penting dalam membangunan perekonomian di Indonesia, 

terutama dalam laporan pertanggungjawaban keuangan guna terciptanya good 

governance, memberikan rules kepada anggota berupa Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) Kode Etik Akuntan Publik dan pelatihan yang wajib para 

akuntan publik patuhi  dan pelatihan berkelanjutan akuntan publik sebagai Sharing 

Knowledge peraturan keuangan dan audit terbaru yang wajib diketahui oleh 

akuntan publik. 

Salah satuhal yang menyebabkan minimnya jumlah akuntan publik di 

Indonesia adalah banyaknya jumlah akuntan yang belum mendaftar menjadi 

akuntan bersertifikasi. Dengan diterbitkannya PMK 25/PMK.01/2014 tentang 

akuntan beregister negara mewajibkan seluruh akuntan beregister untuk 

mendaftar ulang menjadi anggota IAI dalam waktu tiga tahun setelah terbitnya 

PMK. Hal ini tentu membawa pengaruh positif bagi dunia akuntan PMK ini akan 

menjadi landasan baru bagi profesi akuntan dalam membangun kualitas 

keprofesian yang lebih andal dan mumpuni untuk bersaing secara global. Hal lain 
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yang menyebabkan minimya jumlah akuntan publik di Indonesia adalah biaya yang 

harus dikeluarkan untuk menjadi seorang akuntan publik tidaklah sedikit. 

Dengan melihat data akuntan yang ada di Indonesia tentu saja jumlah akuntan 

di Indonesia terbilang kecil atau sedikit dimana hampir 10.000 tenaga akuntan 

publik yang dimiliki. Hal ini memungkinkan bahwa minimnya minat mahasiswa  

terhadap profesi akuntan publik. Menurut data sumber dari Sekertariat Jendral 

Kementrian Keuangan (2014) tercatat bahwa jumlah akuntan publik hanya 

mencapai 1.050 orang dan didominasi oleh segmen usia lebih dari 50 tahun 

sebesar 606 orang atau dengan persentase sebesar 57,55%, sedangkan untuk 

fresh graduate Mahasiswa S1 jurusan Akuntansi hanya mencapai 10 orang atau 

0,94%  tentu saja fresh graduate Mahasiswa jurusan Akuntansi dianggap masih 

sangat sedikit jika dibandingkan dengan output lulusan akuntansi pada umunya 

dan khususnya bagi lulusan pendidikan profesi akuntan.  

Kurangnya minat mahasiswa untuk mendapatkan gelar atau pekerjaan 

sebagai akuntan publik perlu dipertanyakan, mengingat profesi akuntan publik 

masih dianggap sebagian orang sebagai salah satu profesi yang memiliki sumber 

pendapatan yang besar dan memberikan keamanan kerja yang terjamin 

dibandingkan dengan profesi lainnya. Selain itu tantangan intelektual, pekerjaan 

yang bervariatif dapat ditugaskan di berbagai tempat dengan kondisi lingkungan 

perusahaan yang berbeda dan pengalaman belajar menyebabkan profesi akuntan 

juga dipandang sebagai profesi yang menantang dan menjanjikan prospek dunia 

kerja yang cerah (Lara, 2011). 

Kurangnya minat mahasiswa untuk mendapatkan gelar atau pekerjaan 

sebagai akuntan publik perlu dipertanyakan, mengingat profesi akuntan publik 

masih dianggap sebagian orang sebagai salah satu profesi yang memiliki sumber 

pendapatan yang besar dan memberikan keamanan kerja yang terjamin 

dibandingkan dengan profesi lainnya. Selain itu tantangan intelektual, pekerjaan 

yang bervariatif dapat ditugaskan di berbagai tempat dengan kondisi lingkungan 

perusahaan yang berbeda dan pengalaman belajar menyebabkan profesi akuntan 

juga dipandang sebagai profesi yang menantang dan menjanjikan prospek dunia 

kerja yang cerah (Lara, 2011). 

Pada penelitian ini merupakan extended replication dari penelitianWahyudi 

dan I Gusti (2013) untuk mengetahui presepsi dan minat mahasiswa akuntansi 

terhadap profesi akuntan publik dan analisis mengenai presepsi mahasiswa 
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jurusan akuntansi untuk mengetahui tingkatan pengaruh faktor, pelatihan 

profesional, penghargaan finansial, lingkungan kerja dan pertimbangan pasar 

kerja terhadap pilihah karir sebagai akuntan publik. Perbedaan riset ini dengan 

risetyang sebelumnya dilakukan oleh I gusti dan Wahyudi, penulis menambahkan 

empat variabel indevenden yaitu: penghargaan finansial, pelathan profesional, 

lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja dan pada objek penelitian 

sebelumnya adalah mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas 

udayana dan mahasiswa akuntansi perguruan tinggi din kota bandung. Sedangkan 

objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa STIE Indonesia Banking School 

Jakarta. 

1. Landasan Teori 

1.1 Teori Hierarki kebutuhan 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini 

menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki (need) yang munculnya sangat 

bergantun pada kepentingan individu. Teori ini dibagi dalam lima tingkatan 

kebutuhan, mulai dari paling bawah sampai yang paling tinggi. Manusia terlebih 

dahulu memenuhi kebutuhan yang paling bawah, sebelum berusaha untuk 

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, teori hierarki kebutuhan menjelaskan adanya 

hubungan Kebutuhan rasa aman (Safety needs) merupakan kebutuhan manusia 

bebas dari ancaman bahaya. Lingkungan kerja yang aman dan penghargaan 

financial yang tinggi tentu akan membantu karyawan dalam melakukan tugasnya. 

Adanya tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun dan asuransi juga membuat 

karyawan merasa aman dalam pekerjaan yang meraka kerjakan.  

Kebutuhan sosial (Social needs) ialah kebutuhan manusia untuk ikut dalam 

kelompok masyarakat, dengan diadakanya pelatihan profesional tentu akan 

menjadi pertimbangan tersendiri bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

kerja yang bervariasi serta membantu mahasiswa untuk mendapatkan langsung 

pengalaman di luar kantor. 

 Kebutuhan harga diri (Esteem needs) kebutuhan untuk memperoleh 

penghormatan dari luar. Mahasiswa akuntansi dalam memasuki dunia  kerja tentu 

mempertimbangkan pasar kerja yang ada. Pertimbangan bekerja sebagai akuntan 

publik dinilai sebagian besar kalangan sebagai salah satu faktor untuk 

mendapatkan pengakuan dengan cepat. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self 

Persepsi dan minat..., Carla Ivonia Pereira, Ak.-IBS, 2016



Actualization) dorongan menjadi apa yang diinginkan. Semakin tinggi safety needs 

pada profesi akuntan, maka semakin berminat mahasiswa akuntansi untuk 

memilih profesi tersebut. 

1.2 Teori Pengharapan 

Teori pengharapan atau teori harapan adalah salah satu dari teori motivasi. 

Menurut (Robbins, 2006) motivasi adalah proses yang menentukan intensitas, 

arah, dan ketekunan individu untuk mencapai suatu sasaran.Berdasarkan teori ini 

dapat disimpulkan bahwa para pekerja akan mendapatkan motivasi/dorongan 

untuk mendapatkan hasil yang optimal ketika yakin bahwa usaha yang dlakukan 

menghasilkan penilaian yang baik atas kinerja mereka. Menurut (Robbin dan 

Judge,2009) saat ini penjelasan yang paling diterima mengenai motivasi adalah 

teori pengharapan dari Victor Vroom. 

Kunci dari teori pengharapan adalah pemahaman sasaran individu dan 

keterkaitan antara upaya dan kinerja, antara kinerja dan imbalan (Robbins dan 

Judge,2009).  Karena itu, pemilihan karir mahasiswa akuntansi ditentukan oleh 

pengharapan akan karier yang akan mereka pilih apakah karir terebut dianggap 

dapat memenuhi kebutuhan individu mereka dan apakah karier tersebut 

mempunyai daya tarik bagi mereka. Misalnya apakah karir tersebut dapat 

memberikan imbalan organisasi yang layak seperti bonus, gaji atau promosi. 

Dengan kata lain mahasiswa mempunyai pengharapan terhadap karir yang dipilih 

ini, dapat memberikan apa yang mereka inginkan ditinjau dari faktor-faktor nilai 

intrinsik pekerjaan, penghargaan finansial/ gaji, pelatihan profesional, lingkungan 

kerja, dan pertimbangan pasar kerja. 

1.3 Persepsi  

Mahasiswa selama belajar di perguruan tinggi menerima informasi yang 

berhubungan dengan profesi akuntan baik secara formal maupun secara informal. 

Informasi tersebut dapat memberikan persepsi yang berbeda pada setiap 

mahasiswa sesuai dengan karakteristik kepribadiannya dan pengetahuan 

intelektualnya. Persepsi seseorang tidak selamanya sama dan tepat, tetapi dapat 

berbeda dari kenyataan yang obyektif. Cara individu dalam pengambilan dan 

kualitas dari pilihan terakhir mereka sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi 

mereka (Robbins dan Judge, 2009). 
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 (Robbins, 2009) persepsi adalah proses dimana seseorang bisa 

menginterpretasikan kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi 

lingkungan, dimana apa yang diterima biasanya berbeda dengan realita objektif. 

1.4 Minat  

Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (kamus besar 

Bahas Indonesia,2008). Hal ini berarti seseorang akan memberikan perhatian 

serta usaha yang ekstra untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 

Menurut Puspitarini, 2011 ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

minat yaitu : (1) merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang, (2) 

Minat menujukan seberapa besar tindakan yang dibuat dalam melakukan sesuatu, 

(3) Minat menunjukan sebarapa besar usaha yang direncanakan untuk melakukan 

sesuatu dan, (4) Minat menunjukan seberapa rasa suka seseorang terhadap 

sesuatu. 

2.5 Penghargaan Finansial 

Penghargaan Financial atau gaji merupakan salah satu pertimbangan yang 

dilihat seseorang dalam memilih pekerjaan. Gaji dipertimbangkan dalam pemilihan 

profesi karena memang tujuan utama seseorang bekerja adalah untuk 

memperoleh gaji (Putra,2011). ). Akuntan merupakan salah satu profesi dengan 

penghasilan yang relative tinggi dibanding dengan profesi lainnya. Untuk itu 

peneliti berpendapat ada pengaruh antara penghasilan dengan minat mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir sebagai akuntan publik. 

2.6 Pelatihan Profesional 

Pelatihan profesional merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kemampuan kerja karyawan, baik itu berupa 

pelatihan sebelum mulai kerja, dan pelatihan diluar lembaga. Selain meningkatkan 

kemampuan kerja karyawan pelatihan ini juga biasanya digunakan perusahaan 

untuk mengembangkan kompetisi kerja dan dan produktivitas karyawan. Dengan 

di adakannya pelatihan profesional di dalam perusahaan maka akan menjadi 

pertimbangan sendiri bagi beberapa mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

kerja yang bervariasi. 

2.7 Lingkungan Kerja 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan adalah 

lingkungan kerja. Banyaknya tingkat persaingan, juga tantangan dalam bekerja 

sebagai akuntan publik tentu menjadi salah satu faktor penting yang 
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mengharuskan agar lingkungan kerja akuntan publik nyaman dan aman, sehingga 

akuntan publik dalam melakukan pekerjaannya tidak merasa terancam  mengingat  

pekerjaan sebagai akuntan publik lebih atraktif, lebih banyak membutuhkan waktu, 

tingkat persaingan yang tinggi. Lingkungan kerja yang baik juga akan membantu 

seseorang agar lebih bekerja dengan baik dan terhindar dari stress dan tekanan 

yang berlebihan yang biasanya dialami oleh kebanyakan karyawan lainnya.  

2.8 Pertimbangan Pasar Kerja 

Dengan semakin berkembangnya pertumbuhan ekonomi saat ini maka 

membuat para calon sarjana untuk mempertimbangan pasar kerja yang ada. 

karena terpuruknya keadaan perekonomian dan sulitnya mencari kerja, 

mengakibatkan mahasiswa memperhatikan pasar kerja. Pertimbangan bekerja 

sebagai akuntan publik, dinilai sejumlah orang merupakan pekerjaan yang  

mempunyai jenjang karir yang cukup menjanjikan dan juga memberikan akses 

pekerjaan maupun promosi yang cepat. 

2.9 perumusan hipotesis 

2.9.1 Hubungan Penghargaan Financial dengan Pemilihan Karir 

Penghargaan Financial atau gaji merupakan salah satu pertimbangan yang 

dilihat seseorang dalam memilih pekerjaan.” Pekerjaan sebagai akuntan publik 

tidak hanya mengaudit di satu perusahaan saja namun biasanya dua atau lebih 

perusahaan dalam sekali tempo. Semakin besar perusahaan yang menggunakan 

jasa akuntan publik, maka pendapatan yang diterima semakin tinggi. Pemilihan 

Karir sebagai akuntan publik dianggap sebagaian mahasiswa sebagai salah satu 

pekerjaan yang menjanjikan.  

Ho1 :Semakin tinggi penghargaan financial yang diberikan, tidak 

mempengaruhi minat mahasiswa untuk bekerja sebagai akuntan  

Ha1 : Semakin tinggi penghargaan Financial yang diberikan, maka 

semakin besar minat mahasiswa untuk bekerja di akuntan  

2.9.2 Hubungan Pelatihan Profesional Pemilihan Karir 

Pelatihan profesional merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kemampuan kerja karyawan, baik itu berupa 

pelatihan sebelum mulai kerja, dan pelatihan diluar lembaga. Dengan di 

adakannya pelatihan profesional di dalam perusahaan maka akan menjadi 

pertimbangan sendiri bagi beberapa mahasiswa untuk memperoleh pengalaman 

kerja yang bervariasi. Mahasiswa akuntansi yang memilih untuk bekerja sebagai 
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akuntan publik memerlukan pelatihan kerja dikarenakan bekerja sebagai akuntan 

publik tidak cukup hanya dengan pendidikan formal saja, namun juga ditunjang 

oleh pengalaman praktek kerja di lapangan dan jam kerja yang mencukupi. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah: 

Ho2 : semakin banyak pelatihan profesional, tidak mempengaruhi  minat 

mahasiswa untuk bekerja di kantor akuntan  

Ha2 :semakin banyak pelatihan profesional, semakin besar minat 

mahasiswa untuk bekerja di kantor akuntan  

2.9.3 Hubungan Lingkungan Kerja dengan Pemilihan Karir 

Banyaknya tingkat persaingan, juga tantangan dalam bekerja sebagai 

akuntan publik tentu menjadi salah satu faktor penting yang mengharuskan agar 

lingkungan kerja akuntan publik nyaman dan aman, sehingga akuntan publik 

dalam melakukan pekerjaannya tidak merasa terancam  mengigat  pekerjaan 

sebagai akuntan publik lebih atraktif, lebih banyak membutuhkan waktu, tingkat 

persaingan dan banyaknya tekanan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih 

baik. Karir sebagai akuntan publik dianggap sebagai karir yang pekerjaannya tidak 

rutin, menyenagkan dan banyak tantangan, mempunyai waktu yang tidak singkat 

untuk menyelesaikannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis 

penelitian ini adalah: 

Ho3: Semakin baik lingkungan kerja maka tidak mempengaruhi  minat 

mahasiswa untuk berkarir sebagai akuntan  

Ha3: Semakin baik lingkungan kerja maka  minat masiswa untuk berkarir 

sebagai akuntan semakin besar. 

2.9.4 Hubungan Pertimbangan Pasar Kerja dengan Pemilihan Karir 

Pertimbangan bekerja sebagai akuntan publik, dinilai sejumlah orang 

merupakan pekerjaan yang  mempunyai jenjang karir yang cukup menjanjikan dan 

juga memberikan akses pekerjaan maupun promosi yang cepat.Pertimbangan 

pasar kerja mencakup keamanan kerja dan adanya lapangan kerja serta 

kemudahan dalam mengakses lowongan kerja. Mahasiswa akuntansi akan 

mempertimbagkan karir sebagai akuntan publik dikarekan akuntan publik memiliki 

keamanan kerja dan mempunyai jenjang karir yang cukup lama, hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasmini, (2007) bahwa mahasiswa 

menganggap karir sebagai akuntan publik dapat menjamin keamana kerja. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis penelitian ini adalah : 
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Ho4: semakin baik pertimbangan pasar kerja, tidak mempengaruhi  minat 

mahasiswa untuk berkarir sebagai akuntan  

Ha4 : semakin baik pertimbangan pasar kerja, semakin besar minat 

mahasiswa untuk berkarir sebagai akuntan. 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dampak penghargaan financial, 

pelatihan profesional, lingkungan kerja serta pertimbangan pasar kerja 

terhadap profesi akuntan. Dimana  Objek penelitian ini difokuskan pada 

mahasiswa/i STIE Indonesia Banking School Jakarta jurusan akuntansi yang 

sudah mengambil mata kuliah audit I. Jenis Data yang diggunakan dalam 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survey yang 

meneliti tentang persepsi seseorang, sehingga data yang digunakan termasuk 

data primer dimana  data yang diperoleh secara langsung dari sumber lokasi 

dan objek penelitian tanpa melalui pihak perantara 

 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa/i jurusan akuntansi yang 

sudah mengambil mata kuliah pengauditan I. pengambilan sample dipilih 

secara acak mahasiswa/I akuntansi STIE IBS angkatan 2012 dan 2013 yang 

telah lulus pengauditan I. 

2.1 Model Penelitian 

Akt= α + β1PF + β2PP +  β3LK + β4PPK + e 

Y =   Pemilihan karir menjadi akuntan  

α  =    Konstanta (nilai Y apabila nilai X = 0)  

β1, β2, .., β7  =    Koefisien regresi dari X  

e  =    Error / Residual  

 

PF   =    Penghargaan finansial  

 PP  =    Pelatihan  profesional  

LK   =    Lingkungan kerja  

PPK   =   Pertimbangan Pasar 

Kerja  

 

 

3. Analisa dan Pembahasan  

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menunjukan informasi terkait dengan jumlah sampel 

yang diteliti, nilai rata-rata (mean), nilai maksimum (max), nilai minimum 

(min), standar deviasi, skewness, kurtosis pada masing-masing variabel 
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dependen maupun independen. Berikut adalah hasil statistik deskriptif 

dalam penelitian ini: 

 

 
 
 

 Tabel 4.2 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi 

memenuhi syarat uji normalitas dan asumsi klasik (multikolonieritas, autokorelasi, 

dan heteroskedastisitas). Sehingga model tersebut dapat digunakan untuk 

menguji dampak persepsi, penghargaan finansial, pelatihan profesional, 

lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja terhadap profesi akuntan. 

Berdasarkan hasil uji parsial t adalah sebagai berikut : 

 Tabel 4.15 

Hasil uji parsial t 

Akt= 4,581+ 0,484 + 0,349+ 0,415+ 0,369+ e 

Variabel Coefficient t-statistic Sig. 

PF 0,484 3,729 0,018 

PP 0,349 2,011 0,000 

LK 0,415 2,829 0,047 

PPK 0,369 2,777 0,006 

Constant  4,581 2,005 0,007 

R-Square  0,740 

;Adjusted R-Squared 0,729  

F. Sig. 0,000 

Descriptive Statistics 

 N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

PF 100 1,83 5,00 3,8347 ,75014 

PP 100 1,75 5,00 3,6975 ,78680 

LK 100 2,43 5,00 3,8755 ,57625 

PPK 100 1,00 5,00 3,6350 ,86779 

P 100 1,60 4,80 3,7510 ,63921 

Valid N 

(listwise) 
100     
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Keterangan : 

 Variabel Dependen    : Pemilihan karir sebagai akuntan  

 Variabel Independen  :-     Penghargaan Finansial (PF) 

- Pelatihan Profesional (PP) 

- Lingkungan Kerja (LK) 

- Pertimbangan Pasar Kerja 

(PPK) 

*) signifikasi pada 5% 

 Sumber: data diolah penulis menggunakan SPSS 22 

4.2.1 pengaruh Penghargaan Finansial (X1) berpengaruh secara signifikan 

terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan (Y). 

Koefisien regresi PF (Penghargaan Finansial) positif sebesar  0,484 

menunjukan pemilihan karir sebagai akuntan akan naik sebesar 0,484 jika 

penambahan pada satu variabel penghargaan finansial. Artinya semaikin tinggi 

penghatgaan finansial, maka akan diikuti dengan kenaikan pemilihan karir sebagai 

akuntan dengan asumsi variabel yang lainnya konstan atau tetap. Berdasarkan 

hasil uji statistik t pada tabel 4.14 diatas, variabel penghargaan finansial  memiliki 

tingkat signifikansi sebesar 0,018 yang berarti lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 

(0,018 < 0,05) . hal ini menunjukan bahwa Ho1 ditolak dan Ha1 diterima. Maka 

penghargaan finansial berdampak positif signifikan pada pemilihan karir sebagai 

akuntan pada mahasiswa STIE Indonesia Banking School program studi 

Akuntansi Jakarta. Nilai  koefisien sebesar 0,484 menunjukan arah yang positif 

antara penghargaan finanisal dengan pemilihan karir sebagai akuntan.  

Hasil pengujian hipotesis menunjukan adanya pengaruh Positif  

penghargaan finansial (X1) terhadap pemilihan karir sebagai akuntan (Y). Dilihat 

dari pengujian Integritas (X1) terhadap Pemilihan karir sebagai akuntan (Y) secara 

parsial diperoleh dari p-value pada kolom sig 0,000 < 0,05 sehingga Ho1 ditolak 

dan Ha1 diterima yang artinya terdapat pengaruh antara penghargaan finansial 

(X1) terhadap Pemilihan karir sebagai akuntan (Y) secara parsial, atau dengan 

kata lain hipotesis (H1) diterima. 

 

Persepsi dan minat..., Carla Ivonia Pereira, Ak.-IBS, 2016



4.2.2 Pengaruh Pelatihan Profesional (X2) Berpengaruh Secara Signifikan 

Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan (Y). 

Koefisien regresi PP (Pelatihan Profesional) positif sebesar 0,349 

menunjukan pemilihan karir sebagai akuntan akan meningkat sebesar 34,9% Jika 

penambahan satu variabel  ini. Yang artinya semakin tinggi pelatihan profesional, 

maka akan diikuti dengan peningkatan pemilihan karir sebagai akuntan dengan 

asumsi variabel yang lainnya kosntan atau tetap.  

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.14 diatas, variabel pelatihan 

profesional memiliki tingkat signifikansi sebesar 0000 atau kurang dari 0,05 (0,000 

< 0,05) . hal ini menunjukan bahwa Ho2 ditolak dan  Ha2 diterima . Maka pelatihan 

profesional berdampak positif signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan 

pada mahasiswa STIE Indonesia Banking School Program Studi Akuntansu 

Jakarta. Nilai koefisien sebesar 0,349 menunjukan arah yang positif antara 

pelatihan profesional dan pemilihan karir sebagai akuntan. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan adanya pengaruh pelatihan 

profesional (X2) terhadap pemilihan karir sebagai akuntan (Y). Dilihat dari 

pengujian Integritas (X2) terhadap Pemilihan karir sebagai akuntan (Y) secara 

parsial diperoleh dari p-value pada kolom sig 0,047 < 0,05 sehingga Ho2 ditolak 

dan Ha2 diterima yang artinya terdapat pengaruh antara pelatihan profesional (X2) 

terhadap Pemilihan karir sebagai akuntan (Y) secara parsial, atau dengan kata lain 

hipotesis (H2) diterima. 

 

4.2.3 Pengaruh Lingkungan Kerja (X3) Berpengaruh Secara Signifikan 

terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan (Y). 

Koefisien regresi LK (lingkungan kerja ) positif sebesar 0,415 menunjukan 

pemilihan karir sebagai akuntan akan meningkat sebesar 41,5% Jika penambahan 

satu variabel  ini. Yang artinya semakin tinggi lingkungan kerja, maka akan diikuti 

dengan peningkatan pemilihan karir sebagai akuntan dengan asumsi variabel 

yang lainnya kosntan atau tetap. 

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.14 diatas, variabel lingkungan 

kerja  memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,047 yang berarti lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05 (0,047 < 0,05) . hal ini menunjukan bahwa Ho3 ditolak dan 

Persepsi dan minat..., Carla Ivonia Pereira, Ak.-IBS, 2016



Ha3diterima. Maka lingkungan kerja berdampak positif signifikan pada pemilihan 

karir sebagai akuntan pada mahasiswa STIE Indonesia Banking School program 

studi Akuntansi Jakarta. Nilai  koefisien sebesar 0,047 menunjukan arah yang 

positif antara penghargaan finanisal dengan pemilihan karir sebagai akuntan.  

Hasil pengujian hipotesis menunjukan adanya pengaruh lingkungan kerja 

(X3) terhadap pemilihan karir sebagai akuntan (Y). Dilihat dari pengujian Integritas 

(X3) terhadap Pemilihan karir sebagai akuntan (Y) secara parsial diperoleh dari p-

value pada kolom sig 0,006 < 0,05 sehingga Ho3 ditolak dan Ha3 diterima yang 

artinya terdapat pengaruh antara lingkungan kerja (X3) terhadap Pemilihan karir 

sebagai akuntan (Y) secara parsial, atau dengan kata lain hipotesis (H3) diterima. 

 

4.2.4 Pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja (X4) Berpengaruh Secara 

Signifikan Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan (Y). 

Koefisien regresi PPK (pertimbangan pasar kerja ) positif sebesar 0,369 

menunjukan pemilihan karir sebagai akuntan akan meningkat sebesar 36,9% Jika 

penambahan satu variabel  ini. Yang artinya semakin tinggi pertimbangan pasar 

kerja, maka akan diikuti dengan peningkatan pemilihan karir sebagai akuntan 

dengan asumsi variabel yang lainnya kosntan atau tetap. 

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.14 diatas, variabel 

pertimbangan pasar kerja  memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,006 yang berarti 

lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,006 < 0,05) . hal ini menunjukan bahwa Ho4 

ditolak  dan Ha4 diterima  . Maka pertimbangan pasar kerja berdampak positif 

signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan pada mahasiswa STIE 

Indonesia Banking School Program Studi Akuntansi Jakarta. Nilai koefisien 

sebesar 0,369 menunjukan arah yang positif antara pelatihan profesional dan 

pemilihan karir sebagai akuntan. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukan adanya pengaruh pertimbangan 

pasar kerja (X4) terhadap pemilihan karir sebagai akuntan (Y). Dilihat dari 

pengujian Integritas (X4) terhadap Pemilihan karir sebagai akuntan (Y) secara 

parsial diperoleh dari p-value pada kolom sig 0,007 < 0,05 sehingga Ho4 ditolak 

dan Ha4 diterima yang artinya terdapat pengaruh antara pertimbangan pasar kerja  
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(X4) terhadap Pemilihan karir sebagai akuntan (Y) secara parsial, atau dengan 

kata lain hipotesis (H4) diterima.  

4.3 Implikasi Manejerial 

Berdasarkan hasil analisa dan penjelasan mengenai penghargaan finansial, 

pelatihan profesional, lingkungan kerja dan pertimbangan pasar kerja terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan, terdapat beberapa penilaian penting yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dan dimanfaatkan  oleh pihak Kampus STIE 

Indonesia banking school, Asosiasi Profesi, Industri, dan bagi Mahasiswa STIE 

Indonesia Banking School Jakarta.Hasil penelitian ini menunjukan Penghargaan 

Finansial, Pelatihan Profesional, Lingkungan Kerja Pertimbangan Pasar Kerja dan 

Persepsi seluruhnya berpengaruh positif terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan.  

4. Kesimpulan dan saran 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penghargaan Finansial mempunyai pengaruh positif terhadap Pemilihan 

Profesi Sebagai Akuntan Profesional. Hal ini berarti apabila Penghargaan 

Finansial semakin baik maka kemauan untuk memilih sebagai profesi akuntan 

semakin besar. Begitu pula apabila Penghargaan Finansial semakin rendah, 

maka Minat Mahasiswa Akuntansi untuk memilih profesi akuntansi juga menjadi 

kurang baik. 

2. Pelatihan Profesional yang diukur menggunakan item pelatihan sebelum mulai 

kerja, pelatihan diluar kantor, pelatihan rutin dan pengalam kerja bervariasi  

berpengaruh positif signifikan terhadap pemilihan profesi sebagai akuntan. 

Pelatihan profesional berpengaruh positif terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan. Hal ini menunjukan semakin banyak pelatihan profesional yang 

diberikan, maka akan semakin besar minat mahasiswa untuk memilih profesi 

sebagai akuntan. 
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3. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan.  Hal ini menunjukan semakin baik lingkungan kerja, maka semakin 

besar minat mahasiswa untuk bekerja sebagai akuntan.  

4. Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh positif terhadap pemilihan karir 

mahasiswa.  Hal ini semakin baik pertimbangan pasar kerja, maka semakin 

besar minat mahasiswa untuk berkarir sebagai akuntan. 

5.2 Keterbatasan Dan Saran  

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan memperhatikan hal-hal berikut yang menjadi 

saran untuk penelitian di masa yang akan datang, yaitu: 

1.  Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu variabel yang digunkan dalam 

penelitian ini hanya menggunakan  lima variabel penelitian, Peneiliti 

menyarankan agar penelitian selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini 

dengan juga meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan yang tidak diteliti oleh peneliti. Beberapa variabel lain 

seperti pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, personalitas, gender dan 

variabel lainnya. 

2. Responden yang digunakan hanya mahasiswa/i akuntansi STIE Indonesia 

Banking School Jakarta. Sehingga hasil kurang dapat digeneralisasi secara 

luas. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan responden dari seluruh 

perguruan tinggi jurusan ekonomi (akuntansi) baik  universitas negri maupun 

swasta.  

3. Peluang untuk menjadi akuntan masih sangat terbuka lebar. Dengan dibukanya 

pasar Internasional  ASEAN tentu menjadi pertimbangan tersendiri bagi Profesi 

akuntan yang masih sedikit di Indonesia. Investasi yang berasal dari Luar Negri 

juga sedang gencar-gencarnya memasuki Pasar Pangsa Indonesia, karena itu 

dibutuhkannya Auditor yang berkualitas. 

4. Auditor harus berafiliasi, Kendalnya beberapa kantor akuntan sudah nyaman 

dengan klien yang ada.  

5. Peluang KEPLU minta diaudit partai dan LANTING siap diaudit 
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