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I.Pilihlah  satu  jenis  karir  yang  ingin  Anda  jalani  setelah  lulus  dengan 

memberi tanda silang pada nomornya.

1.Akuntan publik, yaitu akuntan yang bekerja di Kantor Akuntan Publik.

2.Akuntan  pendidik,  yaitu  akuntan  yang  bekerja  di  lembaga  pendidikan 

sebagai tenaga pengajar.

3.Akuntan perusahaan, yaitu akuntan yang bekerja di perusahaan.

4.Akuntan  pemerintah,  yaitu  akuntan  yang  bekerja  di  instansi  pemerintah, 

seperti di BPK, Departemen Keuangan, dan instansi pemerintah lainnya.

5.Lain – Lain............................................................................................

II.Mohon Anda beri  tanda silang pada salah satu  pertanyaan berikut  ini 

sesuai dengan pendapat Anda.

Angka 1 : Apabila  Anda  berpendapat  sangat  tidak  setuju  (STS)  dengan 

pernyataan tersebut.
Angka 2 : Apabila Anda berpendapat tidak setuju (TS) dengan pernyataan 

tersebut.
Angka 3 : Apabila  Anda  berpendapat  normal  (N)  dengan  pernyataan 

tersebut.
Angka 4 : Apabila  Anda  berpendapat  setuju  (S)  dengan  pernyataan 

tersebut.
Angka 5 : Apabila  Anda  berpendapat  sangat  setuju  (SS)  dengan 

pernyataan tersebut.
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Gaji atau Penghargaan Finansial 

Anda  memilih  karir  tersebut,  karena  menurut 
Anda :

STS TS N S SS

Gaji awal yang tinggi
Ada dana pensiun atau pesangon
Kenaikan gaji lebih cepat

Pelatihan Profesional 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda: STS TS N S SS
Pelatihan kerja sebelum mulai bekerja
Sering  mengikuti  latihan  di  luar  lembaga  untuk 
meningkatkan profesional
Sering mengikuti pelatihan rutin di dalam lembaga
Memperoleh pengalaman kerja yang bervariasi

Pengakuan Profesional 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda: STS TS N S SS
Lebih banyak memberi kesempatan untuk berkembang
Ada pengakuan apabila berprestasi
Memerlukan banyak cara untuk naik pangkat
Memerlukan keahlian tertentu untuk mencapai sukses

Lingkungan Kerja 

Anda  memilih  karir  tersebut,  karena  menurut 
Anda:

STS TS N S SS

Pekerjaan  rutin  yang  berlangsung  sama  dan  terus 
menerus setiap hari
Pekerjaannya  lebih  cepat  dapat  diselesaikan  karena 
selalu dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai
Pekerjaannya lebih atraktif atau banyak tantangan
Lingkungan kerjanya menyenangkan
Sering lembur
Selalu terjaga komunikasi antar karyawan
Ada tekanan kerja untuk mencapai hasil yang sempurna
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Nilai-nilai Sosial 

Anda  memilih  karir  tersebut,  karena  menurut 
Anda:

STS TS N S SS

Lebih berkesempatan untuk melakukan kegiatan sosial

Lebih berkesempatan untuk berinteraksi  dengan orang 
lain
Lebih berkesempatan untuk menjalankan hobi
Lebih mengetahui perilaku individual
Pekerjaannya lebih bergengsi dibanding karir yang lain
Lebih  berkesempatan  untuk  bekerja  dengan  ahli  di 
bidang lain

Pertimbangan Pasar Kerja 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda 
lapangan kerja yang ditawarkan:

STS TS N S SS

Mudah diketahui atau diakses
Mempunyai  keamanan  kerjanya  yang  lebih  terjamin 
(tidak mudah PHK)
Tidak memerlukan birokrasi yang berbelit-belit 
Tetap diperlukan di masa yang akan datang 

Personalitas 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda 
dapat mencerminkan personalitas:

STS TS N S SS

Seseorang karyawan yang bertanggung jawab.
Seseorang  karyawan  yang  berdedikasi  dengan 
pekerjaannya.   
Seseorang karyawan yang bekerja secara profesional
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