
KUESIONER 

 

Bagian A 

Bagian ini menyatakan tentang identitas responden. 

Nama : 

Jenis Kelamin : 

Asal Universitas : 

Jurusan : 

Semester : 

 

Bagian B 

Bagian ini berisi pernyataan mengenai pemilihan jenis karir mahasiswa 

akuntansi. 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. 

 



Bagian C 

 Bagian ini berisi pernyataan mengenai persepsi mahasiswa akuntansi 

tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pilihan karir. Untuk pernyataan 

berikut, mohon Anda beri tanda silang pada salah satu angka dari (1) sampai (5) 

sesuai dengan pendapat Anda. 

Keterangan : 

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. 

 

Gaji atau Penghargaan Finansial (Reha dan Lu, 1985 dalam Wijayanti, 2001) 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda 

gaji atau penghargaan finansial : 

STS TS N S SS 

Gaji awal yang tinggi      

Dana pensiun      

Kenaikan gaji lebih cepat      



Pelatihan Profesional (Felton, 1994 dalam Wijayanti, 2001) 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda 

pelatihan profesional : 

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 (Stolle, 1976 dalam Wijayanti, 2001) 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda 

pengakuan profesional : 

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      

 

Nilai-nilai Sosial (Stolle, 1976 dalam Wijayanti, 2001) 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda 

nilai-nilai sosial : 

STS TS N S SS

Lebih memberikan kesempatan untuk melakukan 

kegiatan sosial 

     



Lebih memerlukan kesempatan untuk berinteraksi 

dengan orang lain 

     

Lebih memerlukan kesempatan untuk menjalankan hobi      

Lebih memperhatikan perilaku individual      

Pekerjaannya lebih bergengsi dibanding karir yang lain      

Lebih memberi kesempatan untuk bekerja dengan ahli 

di bidang lain 

     

 

Lingkungan Kerja (Stolle, 1976 dalam Wijayanti, 2001) 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda 

lingkungan kerja : 

STS TS N S SS

Pekerjaan rutin      

Pekerjaannya lebih cepat dapat diselesaikan      

Pekerjaannya lebih atraktif atau banyak tantangan      

Lingkungan kerjanya menyenangkan      

Sering lembur      

Tingkat kompetisi antar karyawan tinggi      

Ada tekanan kerja untuk mencapai hasil yang sempurna      

 

 

 

 

 



Keamanan Kerja (Felton, 1994 dalam Wijayanti, 2001) 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda 

keamanan kerja : 

STS TS N S SS

Keamanan kerjanya lebih terjamin (tidak mudah 

terkena PHK) 

     

 

Pertimbangan Pasar Kerja (Felton, 1994 dalam Wijayanti, 2001) 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda 

pertimbangan pasar kerja : 

STS TS N S SS

Lapangan kerja yang ditawarkan mudah diketahui atau 

diakses 

     

 

Personalitas (Felton, 1976 dalam Wijayanti, 2001) 

Anda memilih karir tersebut, karena menurut Anda 

personalitas : 

STS TS N S SS

Mencerminkan personalitas seseorang yang bekerja 

secara profesional 
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