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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai rumusan masalah dari penelitian ini yang telah 

dijelaskan pada bab satu. Hasil rumusan masalah pada penelitian ini menghasilkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa akuntansi dalam 

memilih progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata. Terdapat tiga faktor utama yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih progdi akuntansi di 

UNIKA Soegijapranata yaitu faktor personal, faktor rekomendasi dan faktor pekerjaan. 

Faktor tersebut berdasarkan penelitian (Widowati, 2015) yang meneliti mengenai 

keputusan mahasiswa memilih progdi akuntansi di Universitas Semarang. Faktor lain 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa akuntansi dalam memilih 

progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata di dapat dari kuesioner terbuka. Kuesioner 

terbuka di bagikan kepada mahasiswa akuntansi angkatan 2013 sampai angkatan 2017 

yang masih aktif di tahun ajaran 2017/ 2018 secara langsung dan melalui google form. 

Berikut tabel mengenai persebaran kuesioner dan data responden yang diperoleh oleh 

peneliti. 
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4.1 Persebaran Kuesioner dan Data Responden 

Tabel 4.1 Persebaran Kuesioner 

Keterangan  Jumlah  

Kuesioner yang dibagi 180 

Google form  105 

Kuesioner tidak valid 1 

Google form tidak valid 2 

Total   285  

 

Tabel 4.2 Data Responden 

Keterangan  Jumlah  

Angkatan   

Angkatan 2013 

Angkatan 2014 

Angkatan 2015 

Angkatan 2016  

Angkatan 2017 

57 

57 

60 

54 

57 

Total  285 

Kota Asal   

Ambarawa 2 
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Balikpapan 

Bandung  

Batang 

Cirebon  

Demak  

Denpasar  

Flores Timur 

Gombong  

Grobogan  

Jepara 

Kendal  

Kudus 

Lampung  

Lasem  

Medan  

Palembang  

Pati  

Pekalongan 

Pontianak 

Purwodadi 

Purwoketo 

1 

2 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

5 

1 

1 

2 

2 

1 

9 

1 

2 

3 
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Rembang 

Semarang 

Sumba Baarat Daya - NTT 

Surabaya  

Surakarta  

Solo 

Tegal 

Wonogiri  

Tanpa keterangan  

3 

218 

1 

2 

1 

1 

6 

1 

5 

Total  285 

   

4.2 Analisis Penelitian  

Faktor-faktor tersebut dapat diperoleh dengan melakukan 3 tahap teknik analisis yang 

terdiri dari teknik reduksi, display data dan verifikasi serta kesimpulan. Dibawah ini 

akan dijelaskan secara rinci ketiga teknik tersebut. 

4.2.1 Teknik reduksi 

Teknik reduksi merupakan tahap pertama untuk menganalisis data pada 

penelitian ini.  Langkah pertama dalam reduksi ini yaitu mengecek terlebih dahulu 

dengan cara melihat jawaban responden satu per satu apakah konsisten atau tidak. 

Jawaban responden yang tidak konsisten akan terlihat dari jawaban setiap pernyataan 
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misalnya jawaban pertama dia menyukai akuntansi lalu jawaban ke dua tidak tertarik 

dengan akuntansi, maka jawaban tersebut akan dinyatakan tidak konsisten. Oleh sebab 

itu jawaban dari responden tersebut perlu diabaikan. Dalam penelitian ini, semua 

responden menjawab dengan konsisten, akan tetapi terdapat 3 jawaban dari responden 

yang tidak diisi sepenuhnya. 1 mahasiswa hanya mengisi soal pernyataan nomor 1 dan 

29. Sedangkan dalam google form terdapat 2 orang mahasiswa yang hanya menjawab 

soal pernyataan nomor 1, 2 dan 29. Oleh sebab itu, peneliti berhak mengabaikan ketiga 

jawaban responden tersebut karena tidak memenuhi syarat dalam pengisian kuesioner 

dan juga tidak dapat diketahui apakah jawaban dari ketiga mahasiswa tersebut 

konsisten atau tidak. Dari adanya teknik reduksi ini, penulis yang awalnya 

menyebarkan sebanyak 285 kuesioner untuk mendapatkan jawaban dari 285 

mahasiswa yang valid, namun pada kenyataannya terdapat jawaban dari 3 orang 

mahasiswa yang tidak valid. Sehingga penulis hanya mendapatkan 282 jawaban dari 

responden yang dapat digunakan untuk diolah. 

4.2.2 Display data 

Teknik analisis data yang ke dua yaitu display data. Pada tahap ini peneliti 

menampilkan data dalam berbentuk kata-kata, kalimat, tabel dan matrik yang 

tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam mengambil keputusan.  

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah membuat tabel berisi jumlah 

dan persentase dari jawaban mahasiswa yang menjawab “Ya” dan jumlah dan 

persentase dari mahasiswa yang menjawab “Tidak” dari setiap angkatan. Setelah 



24 
 

 
 

jumlah persentase jawaban ya dan tidak diketahui, penulis melakukan proses 

perankingan untuk mengetahui urutan yang menjadi indikator disetiap variabel 

(personal, rekomendasi, pekerjaan). Tujuan dari perankingan ini yaitu untuk 

menginformasikan urutan indikator yang berperan dalam pengambilan keputusan 

mahasiswa akuntansi di UNIKA Soegijapranata. Langkah selanjutnya, penulis 

memasukan semua alasan mahasiswa dari setiap pernyataan (1 sampai 28) . Kemudian 

penulis mengelompokan pertanyaan yang memiliki arti yang sama. Terakhir, penulis 

merangking secara terpisah antara faktor personal, rekomendasi dan pekerjaan.  

Faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa dalam 

memilih progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata diantaranya:  

1. Faktor Personal  

Faktor personal mengindikasikan adanya minat responden terhadap jurusan 

akuntansi di UNIKA Soegijapranata Semarang. Faktor personal didapat dari 13 

pernyataan yang terlampir didalam kuesioner yang diisi oleh responden dengan 

memilih jawaban Ya atau Tidak. Setelah jawaban responden didapat, dilakukan 

perankingan untuk setiap pernyataan. Dibawah ini terdapat ringkasan dari 

faktor personal pada tabel 4.3.
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Tabel 4.3 Ranking Faktor Personal per Angkatan 

 Angkatan 2013  Angkatan 2014  Angkatan 2015  Angkatan 2016  Angkatan 2017  

Soal Jawaban Rank Jawaban Rank Jawaban Rank Jawaban Rank Jawaban Rank 

 Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  

Jml %  Jml  %  Jml  % Jml  %  Jml  % Jml  %  Jml  % Jml  %  Jml  % Jml  %  

1.  30 56 24 44 7 31 54 26 46 7 37 62 23 38 4 18 33 36 67 10 32 56 25 44 6 

2.  21 39 33 61 10 31 54 26 46 8 32 53 28 47 8 19 35 35 65 9 24 42 33 58 10 

3.  27 50 27 50 8 27 47 30 53 9 34 57 26 43 7 23 43 31 57 7 40 70 17 30 3 

4.  3 6 51 94 13 2 3 55 97 13 1 2 59 98 13 2 4 52 96 13 5 9 52 91 13 

5.  40 74 14 26 1 43 75 14 25 3 47 78 13 22 2 41 76 13 24 2 41 72 16 28 2 

6.  17 31 37 69 11 15 26 42 74 12 16 27 44 73 12 11 20 43 80 12 25 44 32 56 9 

7.  33 61 21 39 3 49 86 8 14 1 56 93 4 7 1 43 80 11 20 1 42 74 15 26 1 

8.  31 57 23 43 5 38 67 19 33 5 28 47 32 53 9 37 69 17 31 3 32 56 25 44 7 

9.  32 59 22 41 4 32 56 25 44 6 36 60 24 40 6 35 65 19 35 4 35 61 22 39 5 

10.  34 63 20 37 2 45 79 12 21 2 39 65 21 35 3 34 63 20 37 5 39 68 18 32 4 

11.  30 56 24 44 6 39 68 18 32 4 37 62 23 38 5 29 54 25 46 6 32 56 25 44 8 

12.  17 31 37 69 12 21 37 36 63 11 20 33 40 67 11 17 31 37 69 11 17 30 40 70 12 

13.  23 43 31 57 9 23 40 34 60 10 24 40 36 60 10 21 39 33 61 8 23 40 34 60 11 
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Dari tabel 4.3, dapat dilihat tabel nomor 3 yang telah dicetak wana kuning 

terlihat adanya perbedaan ranking yang signifikan antara angkatan 2017 dengan 

angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016. Rata-rata dari kelima angkatan yaitu 7. Angkatan 

2013 pada pernyataan nomor 3 berada pada ranking 8, angkatan 2014 berada pada 

ranking 9, angkatan 2015 dan 2016 berada pada ranking 7, sedangkan angkatan 2017 

memiliki perbedaan ranking yang cukup signifikan yaitu berada pada ranking 3. Dari 

perbedaan yang signifikan tersebut dapat dilihat bahwa angkatan 2017 lebih banyak 

yang memiliki cita-cita untuk menjadi akuntan dibandingkan dengan angkatan 2013 

sampai angkatan 2016. 

Selain pernyataan nomor 3, rata-rata jawaban pernyataan dari mahasiswa aktif 

angkatan 2013 sampai 2017 tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun pandangan mahasiswa rata-rata sama. 

Tabel 4.4 Jumlah Faktor Personal Secara Keseluruhan 

No Pertanyaan Jawaban 

  Ya Tidak 

Jumlah %  Jumlah  % 

1.  Sebelum saya masuk ke UNIKA 

Soegijapranata saya sudah menyukai 

akuntansi di UNIKA Soegijapranata 

148      52% 134 48% 
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2.  Sebelum saya masuk ke UNIKA Soegijapranta 

saya sudah tertarik akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata.   

127 45% 155 55% 

3.  Saya bercita-cita menjadi akuntan 151 54% 131 46% 

4.  Harapan saya ketika mengambil progdi 

akuntansi di UNIKA Soegijapranata yaitu 

ingin menjadi dosen. 

13 5% 269 95% 

5.  Saya memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata karena akreditasi akuntansi di 

UNIKA Soegijapranata A. 

212 75% 70 25% 

6.  Saya mendengar isu bahwa kelulusan progdi 

akuntansi di UNIKA Soegijapranta dipersulit. 

Hal tersebut yang membuat saya tertantang 

untuk mencoba memilih progdi akuntansi di 

UNIKA Soegijapranata. 

84 30% 198 70% 

7.  Saya bersungguh-sungguh mempelajari 

akuntansi 

223 79% 59 21% 

8.  Saya teliti ketika melakukan perhitungan 166 59% 116 41% 

9.  Saya bisa mempertahankan IPK saya dengan 

nilai yang tinggi. 

170 60% 112 40% 
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10.  Alasan saya memilih progdi akuntansi di 

UNIKA Soegijapranata yaitu UNIKA 

Soegijapranata merupakan universitas 

bergengsi di semarang. 

191 68% 91 32% 

11.  Saya lebih menyukai kuliah akuntansi di 

semarang daripada diluar kota. 

167 59% 115 41% 

12.  Di kota tempat tinggalku tidak terdapat 

Universitas yang sebagus UNIKA 

Soegijapranata 

92 33% 190 67% 

13.  Saya tidak bisa jauh dari orang tua saya 114 40% 168 60% 

 

Beberapa alasan yang menyukai akuntansi di UNIKA Soegijapranata terdiri 

dari: 24 orang berpendapat bahwa akuntansi UNIKA terakreditasi A di universitas 

semarang, 19 orang mahasiswa mengatakan sudah terkenal bagus, 7 orang mahasiswa 

sudah tertarik dari SMA, 4 orang mahasiswa menyukai akuntansi, 4 orang mahasiswa 

mengatakan bahwa keluarganya juga mengambil akuntansi di UNIKA, 3 orang 

mahasiswa mengatakan bahwa akuntansi dipandang bergengsi dan peluang untuk kerja 

lebih menjanjikan, 3 orang mahasiswa menyukai hitung-hitungan, 2 orang mahasiswa 

mengatakan bahwa progdi akuntansi merupakan progdi favorit, 2 orang mahasiswa 

disarankan keluarga, 2 orang mahasiswa mengatakan bahwa akuntansi merupakan 

pelajaran yang sangat menarik, lulusan akuntansi mudah memperoleh pekerjaan, dulu 
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kedua kakak saya juga mengambil jurusan akuntansi di UNIKA Soegijapranata dan 

mereka menjadi lebih berkembang dalam hal pendidikan dan karakter, mahasiswi di 

unika banyak yang sexy dan cantik, akuntansi di UNIKA menarik, jaraknya tidak 

terlalu jauh, dan relatif murah, masih dalam kota, masuk progdi akuntansi karena 

memang ingin belajar akuntansi, akuntansi di unika tidak hanya mengajarkan akuntansi 

saja namun juga mengajarkan beberapa matakuliah manajemen dan mengajarannya 

lengkap serta detail, melihat informasi akuntansi dari website UNIKA, sudah 

disosialisasi, memang menyukai akuntansi UNIKA, paling bisa akuntansi, banyak 

teman, banyak mendengar maupun melihat berita di medsos, merupakan jurusan 

umum. Beberapa alasan yang menyebabkan mahasiswa tidak menyukai akuntansi di 

UNIKA Soegijapranata yaitu 13 orang mahasiswa tidak tertarik akuntansi, 8 orang 

mahasiswa belum tau seperti apa gambaran akuntansi di unika, 6 orang mahasiswa 

sewaktu SMA jurusan IPA, 5 orang mahasiswa disuruh orang tua, 3 orang mahasiswa 

mengatakan akuntansi sulit, 3orang mahasiswa lebih menyukai PTN, 2 orang 

mahasiswa mengatakan bukan kehendaknya, 2 orang mahasiswa tidak begitu mengerti 

akuntansi, 2 orang mahasiswa masuk ke akuntansi unika karena pilihan terakhir saat 

SMA, 2 orang mahasiswa mau masuk UNDIP, mau masuk ilmu pemerintah, fokus 

utamanya bukan akuntansi, dulu memilih manajemen, ingin di bandung, tertarik 

psikologi dan hukum, belum megetahui secara detail, hanya tertarik dengan akuntansi, 

tidak terkenal, kurang bergengsi, belum ada pandangan mau masuk kemana, akuntansi 

bukan bidang saya, bukan passion saya, terpaksa, masih melihat banyak pilihan 

lainnya, mau jadi dokter, maunya masuk akuntansi di UDINUS, kurang pintar, bukan 
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dari jurusan ips jadi tidak tahu akuntansi, melihat prospek dan lapangan kerja akuntan 

yang banyak memilih akuntansi, lemah pelajaran akuntansi waktu di SMA, ingin 

mencoba universitas yang lain, belum memprioritaskan masuk ke universitas swasta, 

sebelumnya ingin masuk universitas negeri di jurusan teknik mesin. 

Berikut alasan mahasiswa yang sudah tertarik akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata: 6 orang berpendapat UNIKA terakreditasi A di semarang, 4 orang 

berpendapat bahwa akuntansi di UNIKA sangat bagus, 2 mahasiswa mengatakan 

bahwa akuntansi di UNIKA  terkenal baik, 2 mahasiswa mengatakan lebih memilih 

akuntasi dari pada manajemen karena terlalu banyak yang mengambil jurusan 

manajemen, 2 mahasiswa mengatakan karena dekat dengan rumah, 2 mahasiswa 

mengatakan bahwa dari SMA sudah tertarik, akuntansi menyenangkan, lebih bagus 

dari yang lain, melihat kakak di UNIKA, akuntansi sebagai tuntutan kerja, karena ingin 

mempelajari. Alasan-alasan yang menyebabkan mahasiswa tidak tertarik mengambil 

akuntansi di UNIKA Soegijapranata yaitu 6 mahasiswa mengatakan tidak suka 

akuntansi, 5 mengatakan karena sama sekali belum tahu akuntansi UNIKA, masuk 

karena sebagai universitas cadangan, tidak sepenuhnya menyukai di UNIKA tetapi 

memang ingin mempelajari akuntansi, 3 orang mengatakan bahwa pada saat SMA 

mengambil jurusan IPA, 2 mahasiswa mengatakan bahwa lebih tertarik akuntansi di 

PTN, tertarik psikologi dan hukum, akuntansi banyak hitungan, ingin masuk ilmu gizi 

UNDIP, tertarik jadi dokter gigi, sebelumnya tidak mengetahui UNIKA.  
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Mahasiswa yang bercita-cita menjadi akuntan memiliki alasan yang terdiri dari: 

3 orang mahasiswa mengatakan sudah sudah terlanjur terjun di dunia akuntansi, 3 

orang mahasiswa mengatakan dari SMA sudah ingin menjadi akuntan, 3 orang 

mahasiswa mengatakan tertarik dibidang akuntan, dari kecil sudah bercita-cita menjadi 

akuntan, suka menganalisis keuangan,, menjadi akuntan akan memperoleh gaji tinggi, 

prospek kerja bagus, akuntansi memiliki integritas, menjadi akuntan memiliki restis 

tinggi, ingin jadi auditor, akuntansi dibutuhkan disemua usaha, pekerjaan akuntan 

menantang, profesi akuntan lebih terjamin. Beberapa alasan mahasiswa yang tidak 

bercita-cita menjadi akuntan terdiri dari 4 orang mahasiswa ingin menjadi pengusaha, 

3 orang mahasiswa memiliki cita-cita lain, 2 orang mahasiswa bercita-cita menjadi 

dokter, 2 orang mahasiswa kurang berminat menjadi akuntan, 2 orang mahasiswa 

merasa kurang cocok dibidang tersebut, masih memikirkan jenjang karir yang lain, 

menjadi notaris dan psikologi, ingin jadi polwan, ingin masuk Pegawai Negri Sipil, 

menjadi akuntan membuat pusing.  

Terdapat mahasiswa yang ingin menjadi dosen dengan alasan yang 

dikemukakan oleh satu orang yaitu “menjadi dosen sepertinya mudah”. Beberapa 

alasan mahasiswa yang tidak ingin menjadi dosen yaitu 10 orang tidak berminat, 4 

orang ingin menjadi pengusaha, 3 orang mau menjadi akuntan, 2 orang tidak bisa 

mengajar, 2 orang tidak suka mengajar, 2 orang tidak bercita-cita menjadi dosen, 2 

orang belum minat menjadi dosen, ingin jadi public accountan, memiliki kesulitan 

dalam menghitung, menjadi dosen membosankan, tidak tertarik sama sekali, mau 
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bekerja di pemerintahan, ingin menjadi pegawai bank, ingin jadi pekerja, tidak 

memiliki passion mengajar.  

Terdapat mahasiswa yang mengambil keputusan untuk memilih progdi 

akuntansi di UNIKA Soegijapranata karena akreditasi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata A  dengan beberapa macam alasan diantaranya: 12 orang mahasiswa 

beralasan akreditasi menunjukan kualitas, 3 orang mahasiswa beralasan akreditasi A 

bagus dan masuk perguruan tinggi swasta terbaik memiliki image yang lebih tinggi 

dibandingkan akreditasi dibawah A, sudah mendapat pengakuan bahwa akuntansi 

UNIKA terakreditasi A, akreditasi A terjamin pendidikannya, supaya lebih menunjang 

dalam mencari pekerjaan. Alasan-alasan mahasiswa tidak memilih progdi akuntansi di 

UNIKA Soegijapranata berdasarkan akreditasinya yaitu 6 orang mahasiswa beralasan 

tidak mengetahui akreditasi akuntansi UNIKA, dua orang beralasan bahwa sebelumnya 

akreditasi UNIKA B, akreditasi tidak mempengaruhi pemilihan progdi, pada dasarnya 

sudah menyukai akuntansi.  

Pernyataan nomor 6 mengatakan bahwa adanya isu bahwa kelulusan progdi 

akuntansi di UNIKA dipersulit sehingga mahasiswa tertantang untuk mencoba memilih 

progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata. Terdapat beberapa mahasiswa yang 

menyetujui pernyataan tersebut dengan beberapa alasan yang terdiri dari 8 mahasiswa 

ingin membuktikannya sendiri, 4 mahasiswa mengatakan bahwa mereka menyukai 

tantangan, 2 mahasiswa mengatakan semakin sulit maka akan semakin diasah 

kemampuan kita, ada juga mahasiswa yang mengatakan bahwa dengan adanya 
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tantangan maka dapat berkembang, dengan adanya isu tersebut karakter akan terlatih, 

memang mendengar isu tersebut tapi memilih tetap masuk UNIKA karena keinginan 

sendiri, ada juga yang mengatakan bahwa mereka tertantang dan terjamin jika menjadi 

lulusan akuntansi UNIKA, salah satu mahasiswa juga mengatakan bahwa mahasiswa 

tertantang menjadi lulusan yang bisa membawa nama baik UNIKA nantinya, lalu ada 

alasan dari seorang mahasiswa yang mengatakan bahwa mendengar isu tersebut tetapi 

tetap dijalani untuk menambah ilmu akuntansi. Ada beberapa mahasiswa yang tidak 

menyetujui pernyataan tersebut dengan beberapa alasan. Diantaranya adalah 47 

mahasiswa mengatakan bahwa mereka tidak mendengar isu tersebut, 5 mahasiswa 

mengatakan bahwa mereka mengambil akuntansi UNIKA karena letaknya di semarang 

dan karena terakreditasi A, 5 mahasiswa mengatakan bahwa mereka memilih masuk 

akuntansi UNIKA karena kualitas yang dimiliki, 4 mahasiswa mengatakan bahwa 

dalam memilih jurusan tergantung kesungguhan orang dalam menjalaninya, tidak 

tertantang karena akuntansi UNIKA merupakan pilihan terakhir, lalu juga ada 4 

mahasiswa yang mengatakan bahwa masuk akuntansi UNIKA karena dorongan dari 

orangtua, tidak tertantang tapi memang memiliki passion di bidang akuntansi, 3 

mahasiswa mengatakan tidak tertantang tetapi masuk UNIKA karena mutu yang bagus.  

Terdapat mahasiswa akuntansi yang bersungguh-sungguh mempelajari 

akuntansi dengan alasan diantaranya adalah 5 orang mahasiswa beralasan ingin cepat 

lulus, 3 orang mahasiswa mengatakan bahwa akuntansi itu bermanfaat untuk masa 

depan, 3 orang mahasiswa beralasan menyukai akuntansi dari SMA, 3 orang 
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mahasiswa beralasan akuntansi itu menarik, 3 orang mahasiswa beralasan akuntansi 

merupakan komponen bisnis yang penting, 2 orang mahasiswa beralasan ingin 

mendapat IPK maksimal, 2 orang mahasiswa beralasan sudah masuk jurusan akuntansi, 

2 orang mahasiswa beralasan ingin menjadi akuntan, 2 orang mahasiswa beralasan agar 

dapat menguasai akuntansi, 2 orang mahasiswa beralasan bahwa akuntansi profesi 

yang dicari, 2 orang mahasiswa beralasan bahwa akuntansi menambah ilmu baru, 2 

orang mahasiswa beralasan ingin lulus dengan IPK maksimal, tertarik dengan 

tantangan, menjadi fokus, mampu menerima materi yang dijelaskan, sudah membayar 

mahal untuk biaya kuliah, jadi harus mengambil kesempatan. Alasan yang 

menyebabkan mahasiswa tidak bersunggung-sungguh mempelajari akuntansi yaitu 

tidak adanya minat dari mahasiswa tersebut. 

Mahasiswa yang memilih progdi akuntansi di UNIKA karena teliti ketika 

melakukan perhitungan, memiliki beberapa alasan yang terdiri dari: tuntutan, dulu 

diajarkan teliti saat pelajaran matematika, sudah bawaan cermat. Beberapa alasan 

mahasiswa tidak memilih progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata berdasarkan 

ketelitiannya yaitu 3 orang mengatakan bahwa kadang tidak teliti, 2 orang mengatakan 

bahwa suka teledor, kadang salah angka dibelakang koma, seorang mengatakan tidak 

bisa konsentrasi jika dalam keadaan sulit mengerti.  

Dari pernyataan nomor 9, mahasiswa yang mampu mempertahankan IPK 

memiliki beberapa alasan yang terdiri dari: 2 orang mahasiswa bersungguh-sungguh, 

merupakan taget kelulusan, untuk memperoleh masa depan yang baik, selalu optimis, 
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merupakan tuntutan sekaligus tantangan, memiliki sifat tidak cepat puas dan gigih, 

untuk mencapai cumlaude, masih mampu memertahankan, perlu bekerja keras, wajib, 

dibuktikan dari kenaikan IPK setiap semesternya. Beberapa alasan mahasiswa tidak 

dapat mempertahankan IPK dengan nilai yang tinggi yaitu tiga orang mengatakan 

bahwa mata kuliah tertentu memiliki tingkat kesulitan, karena tidak begitu fokus 

kuliah, tergantung suasana hati, disebabkan oleh faktor eksternal seperti dosen dan 

teman kelompok, karena sibuk organisasi, dosen pelit, malas, sulit mengatur waktu, 

kurang belajar dengan giat. 

Pada jawaban pernyataan nomer 10, terdapat indikator yang dijawab oleh 

mahasiswa yang mengambil keputusan memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata dikarenakan UNIKA Soegijapranata merupakan universitas bergengsi 

di semarang. Beberapa alasan dari mahasiswa antara lain: 2 orang mahasiswa beralasan 

bahwa UNIKA bermutu baik, banyak yang mengenal UNIKA, merupakan prestige, 

UNIKA merupakan universitas swasta favorit, merupakan swasta katholik, salah satu 

perguruan tinggi swasta terbaik, alumni UNIKA dan keluarga memberitahu kalau 

UNIKA memang universitas bergengsi. Terdapat alasan mahasiswa yang tidak 

memilih progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata berdasarkan tingkat kegengsianya 

yaitu 1 orang berpendapat bahwa UNIKA sebenarnya tidak sebaik universitas lain, 1 

orang mahasiswa berpendapat bahwa ia tidak mengurusi masalah gengsi, 1 orang 

mahasiswa berpendapat bahwa lebih bergengsi UNDIP, 1 orang mahasiswa tidak boleh 

diluar kota karena orang tua dan ada mahasiswa yang tidak memiliki pilihan lain. 
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Alasan mahasiswa yang menyetujui bahwa mereka lebih menyukai kuliah 

akuntansi di semarang daripada diluar kota yaitu 16 orang mengatakan bahwa dekat 

dengan rumah, 14 mahasiswa mengatakan bahwa mereka memilih kuliah di UNIKA 

karena berada di kota sendiri, 8 mahasiswa mengatakan bahwa kuliah di semarang bisa 

berkumpul dengan keluarga, 8 mahasiswa mengatakan karena akreditasi UNIKA baik, 

6 mengatakan tidak diijinkan orangtua, 3 mahasiswa menyatakan tidak bisa jauh dari 

orangtua, 3 mengatakan bahwa dekat dengan kota asalnya, 2 mahasiswa mengatakan 

biaya hidup lebih murah, 2 mahasiswa menyatakan bahwa  disarankan di semarang, 2 

mahasiswa menyatakan bahwa tidak ada perbedaan jika harus kuliah didalam kota dan 

diluar kota, 2 mahasiswa mengatakan malas di luar kota, ada saudara di semarang, 

orangtua merasa lebih tenang jika anaknya kuliah di semarang, malas mengurus admin 

di luar kota,  lebih bagus dari universitas lain, semarang adalah kota besar, memiliki 

pekerjaan di semarang, semarang adalah kota aman, kenginan sendiri, mengambil 

akuntansi UNIKA karena tidak ada pilihan lain, tidak memikirkan untuk merantau. 

Beberapa alasan seseorang tidak menyukai kuliah akuntansi di semarang yaitu 6 orang 

ingin kuliah diluar kota, 3 mahasiswa menyatakan kualitas pendidikan lebih baik diluar 

kota, 3 mahasiswa mengatakan bahwa bosan di semarang, 3 mahasiswa mengatakan 

karena itu adalah usulan keluarga, 2 mengatakan bahwa paksaan keluarga. keinginan 

untuk masuk di UKSW, ingin masuk universitas lain, tidak jauh dari kota saya. 

Beberapa alasan mahasiswa yang menyetujui pernyataan nomor 12 mengenai 

kota tempat tinggal mahasiswa tidak terdapat universitas yang sebagus UNIKA 
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Soegijapranata. Beberapa alasan mahasiswa terdiri dari: 2 orang mengatakan sedikit 

universitas swasta terkenal, termasuk universitas nomor satu yang bagus. Terdapat 6 

orang yang tidak sejutu bahwa di kota tempat tinggalnya tidak terdapat universitas 

sebagus UNIKA. 6 orang mengatakan bahwa terdapat universitas yang bagus yaitu 

UNDIP, 4 orang mengatakan bahwa terdapat banyak universitas yang lebih bagus 

daripada UNIKA, banyak universitas sebanding dengan UNIKA.  

Terdapat jawaban mahasiswa dari pernyataan nomor 13 yang tidak bisa jauh 

dari orang tua dikarenakan: 33 mahasiswa mengatakan bahwa sudah bisa mandiri, 2 

mahasiswa sudah terbiasa merantau, 1 mahasiswa sudah di semarang, sudah terbisa 

dari SMP dan SMA, sudah lama jauh dari orangtua, merasa kurang bebas jika dekat 

dengan orangtua, sudah kos sejak SMA, mengharuskan diri supaya dapat kuliah diluar 

Sumatra, alasan pendidikan tidak menjadi masalah bila harus jauh dari orang tua, 

kemauan sendiri. Alasan  mahasiswa tidak bisa jauh dari orang tua terdiri dari: 9 

mahasiswa mengatakan belum bisa hidup mandiri, 4 mahasiswa mengatakan sudah 

terbiasa tinggal dengan orangtua, 4 mahasiswa mengatakan bahwa hidup dengan 

orangtua lebih aman, 3 mahasiswa menyatakan bahwa orangtua adalah segalanya, 2 

menyatakan khawatir dengan keadaan orangtua, 2 mahasiswa menyatakan paksaan, 

masih memerlukan orangtua dalam berbagai hal, agar biaya hidup lebih hemat, rindu 

terhadap orang dekat, anak perempuan satu satunya, semua keluarga berada di 

semarang, harus menjaga adik, karena orangtua khawatir, orangtua membutuhkan 

anaknya untuk tetap di semarang, karena jauh dari orangtua dapat membuat malas, 

karena anak tunggal.
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Setelah melihat tabel 4.3, 4.4 (jumlah jawaban keseluruhan mahasiswa 

angkatan 2013 sampai 2017) dan alasan-alasan mahasiswa yang menjawab “ya” dan 

“tidak” pada faktor personal, penulis mengelompokan 6 indikator menjadi 2 kelompok 

diantaranya: ketertarikan dan status progdi. Pengelompokan ini dilakukan karena 

adanya kemiripan dari 1 indikator dengan indikator lainnya. Dibawah ini akan 

dijelaskan mengenai pembagian kelompok dari faktor personal yang terdiri dari: 

Tabel 4.5 Kelompok Status Progdi 

No Keterangan Persentase 

Ya Tidak 

 

 

1 

 

 

Status 

progdi 

Saya memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata karena akreditasi akuntansi di 

UNIKA Soegijapranata A. 

 

 

 

72% 

 

 

 

28% Alasan saya memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata yaitu UNIKA Soegijapranata 

merupakan universitas bergengsi di semarang. 

 

Status progdi 

Status progdi disini dimaksudkan mengenai akreditasi yang dimiliki oleh 

progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata, serta satus UNIKA sebagai universitas 

bergengsi di semarang. Pernyataan ini terlampir pada soal kuesioner nomor 5 dan 10. 
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Kelompok status progdi menduduki peringkat nomor 1 dengan persentase sebanyak 

72% mahasiswa menjawab “Ya”. Pada status progdi disini terdapat selisih yang 

signifikan sebesar 44% antara jawaban Ya dan Tidak. Itu artinya sebanyak 72% 

mahasiswa yang menjawab “Ya” menyetujui untuk mengambil keputusan masuk ke 

dalam jurusan akuntansi di UNIKA Soegijapranata karena kualitas yang dimiliki oleh 

UNIKA. 

Setelah melihat pengelompokan diatas, penulis menganalisis alasan-alasan 

mahasiswa akuntansi UNIKA Soegijapranata yaitu dengan adanya akreditasi A yang 

dimiliki oleh UNIKA Soegijapranata menandakan bahwa UNIKA memiliki kualitas 

pendidikan yang baik dan sudah diakui oleh pemerintah bahwa UNIKA merupakan 

universitas swasta baik dengan adanya bukti akreditasi A. Dengan menjadi lulusan 

yang memiliki akreditasi A, akan lebih dipandang saat mencari pekerjaan sebab 

UNIKA merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terbaik.  

Namun ada mahasiswa yang mengambil progdi akuntansi di UNIKA berasal 

dari paksaan keluarga, sehingga mahasiswa yang tidak memiliki ketertarikan terhadap 

bidang akuntansi, terpaksa harus mengikuti kemauan orangtuanya.   
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Tabel 4.6 Kelompok Ketertarikan 

No Keterangan Persentase 

Ya Tidak 

 

 

 

2 

 

 

 

Ketertarikan 

Sebelum saya masuk ke UNIKA Soegijapranta 

saya sudah menyukai akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata.   

 

 

 

49% 

 

 

 

 

 

51% Sebelum saya masuk ke UNIKA Soegijapranta 

saya sudah tertarik akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata. 

 

Kelompok Ketertarikan  

Penulis mengelompokan indikator mahasiswa yang menyukai akuntansi di 

UNIKA Soegijapranata dan indikator tertarik untuk masuk ke dalam jurusan akuntansi 

UNIKA menjadi kelompok ketertarikan yang membuat mahasiswa ingin masuk ke 

akuntansi UNIKA. Ketertarikan disini adalah sifat tertarik mahasiswa untuk 

memutuskan masuk jurusan akuntansi UNIKA sebelum melakukan proses 

pendaftaran. 49% mahasiswa menyatakan bahwa mereka sudah tertarik untuk masuk 

ke jurusan akuntansi di UNIKA. Dengan demikian hanya terdapat selisih yang sedikit 

dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak menyetujui yaitu hanya sebesar 3%. 

Perbedaan ini tidaklah signifikan, hal tersebut menunjukan bahwa ada beberapa alasan 
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dari setiap mahasiswa yang setuju atau tidak dan pada akhirnya memutuskan untuk 

masuk ke dalam progdi akuntansi UNIKA Soegijapranata.  

Berdasarkan pengelompokan diatas, penulis menghasilkan analisis yaitu calon 

mahasiswa yang sudah menyukai akuntansi di UNIKA Soegijapranata disebabkan oleh 

ketertarikan mahasiswa sejak duduk dibangku SMA. Selain itu, akreditasi di UNIKA 

yaitu A menjadi penguat bagi mahasiswa untuk memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata. Akan tetapi sebagian besar mahasiswa yang mendapatkan informasi 

mengenai akuntansi di UNIKA hanya dari mulut ke mulut. Sedangkan menurut penulis, 

website yang dimiliki oleh UNIKA kurang efektif untuk memperkenalkan akuntansi di 

UNIKA kepada masyarakat terutama calon mahasiswa. Oleh sebab itu, perlu adanya 

promosi lagi mengenai akuntansi di UNIKA selama edu fair. Namun ada faktor lain 

yang menyebabkan mahasiswa memilih progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata 

yaitu adanya perbedaan keinginan dari mahasiswa dan orang tua yang menyebabkan 

mahasiswa secara terpaksa harus mengikuti keinginan orang tua mereka. Selain itu, 

faktor lain yang menyebabkan mahasiswa memilih akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata yaitu UNIKA dijadikan cadangan karena mahasiswa tidak diterima di 

perguruan tinggi negeri.  
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2.        Faktor Rekomendasi  

Faktor kedua dari penelitian ini adalah faktor rekomendasi. Pengambilan 

keputusan seseorang selain berasal dari dirinya sendiri, juga disebabkan oleh pihak lain 

contohnya keluarga dan juga teman. Pihak lain tersebut yang merupakan faktor 

rekomendasi. Faktor rekomendasi diindikasi dari 6 soal pernyataan yang dijawab 

dengan ya atau tidak. Setelah itu jawaban yang didapat dikelompokan dan diurutkan 

berdasarkan rangking. Tabel 4.5 dibawah ini ringkasan dari faktor rekomendasi yang 

didapat.
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Tabel 4.7 Ranking Faktor Rekomendasi per Angkatan 

 

 

 

 

 Angkatan 2013  Angkatan 2014  Angkatan 2015  Angkatan 2016  Angkatan 2017  

Soal Jawaban Rank Jawaban Rank Jawaban Rank Jawaban Rank Jawaban Rank 

 Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  

Jml %  Jml  %  Jml  % Jml  %  Jml  % Jml  %  Jml  % Jml  %  Jml  % Jml  %  

1.  26 48 28 52 1 35 61 22 39 1 33 55 27 45 1 31 57 23 43 1 30 53 27 47 1 

2.  5 9 49 91 4 10 18 47 82 4 8 13 52 87 5 13 24 41 76 4 4 7 53 93 5 

3.  2 4 52 96 5 9 16 48 84 5 9 15 51 85 4 5 9 49 91 5 7 12 50 88 4 

4.  1 2 53 98 6 5 9 52 91 6 3 5 57 95 6 3 6 51 94 6 2 4 55 96 6 

5.  23 43 31 57 2 15 26 42 74 3 18 30 42 70 3 14 26 40 74 3 18 32 39 68 3 

6.  22 41 32 59 3 31 54 26 46 2 25 42 35 58 2 18 33 36 67 2 25 44 32 56 2 
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Tabel 4.8 Jumlah Faktor Rekomendasi Secara Keseluruhan 

No Pertanyaan Jawaban 

  Ya Tidak 

Jumlah %  Jumlah  % 

1.  Orang tua saya yang mengarahkan saya untuk 

masuk progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata. 

155 55% 127 45% 

2.  Saya memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata karena teman saya yang 

mengajak saya 

40 14% 242 86% 

3.  Saya memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata karena guru sekolah saya 

yang menyarankan saya. 

32 11% 250 89% 

4.  Pacar saya menyarankan saya untuk memilih 

progdi akuntansi di  UNIKA Soegijapranata. 

14 5% 268 95% 

5.  Pekerjaan orang tua saya mendorong saya 

memilih progdi akuntansi. 

88 31% 195 69% 

6.  Nilai-nilai sekolah membuat saya memilih 

progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata 

121 43% 161 57% 
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Hasil pada tabel diatas menunjukan persentase indikator pada faktor 

rekomendasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa akuntansi dalam 

memilih jurusan akuntansi di UNIKA Soegijapranata. Berikut beberapa alasan 

mahasiswa dari setiap indikator:  

Pernyataan ke 1 menyatakan bahwa orangtua yang menyarankan mahasiswa 

untuk masuk di progdi akuntansi UNIKA Soegijapranata. Beberapa alasan dari 

mahasiswa diantaranya: 2 mahasiswa mengatakan bahwa mereka memang disuruh oleh 

orangtua mereka untuk mengambil akuntansi di UNIKA, beberapa alasan lainnya 

adalah dimana rumah mahasiswa tersebut dekat dengan UNIKA dan diberitahu oleh 

orangtua mereka bahwa akuntansi di UNIKA bagus. Selain itu ada juga yang 

mengatakan bahwa akuntansi UNIKA merupakan satu-satunya universitas yang 

terjamin di semarang, selain terjamin ada juga yang mengatakan bahwa UNIKA 

Soegijapranata merupakan universitas swasta terbaik di semarang. Selain itu akreditasi 

A membuat orangtua mahasiswa menyarankan anaknya untuk masuk jurusan akuntansi 

di UNIKA. Ayah dari salah satu mahasiswa menyarankan agar anaknya masuk karena 

pekerjaan ayahnya sebagai akuntan, jadi ayah dari mahasiswa tersebut ingin anaknya 

masuk ke dalam akuntansi UNIKA yang dinilai bagus. Alasan lainnya karena ada salah 

seorang mahasiswa yang masuk jurusan akuntansi UNIKA Soegijapranata karena 

mendapatkan beasiswa, dan alasan terakhir yaitu salah satu kakak dari mahasiswa ini 

sudah masuk akuntansi di UNIKA sehingga orangtua mahasiswa ini menyarankan 

supaya masuk ke jurusan akuntansi di UNIKA Soegijapranata juga. Tetapi ada juga 
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mahasiswa yang masuk ke jurusan akuntansi UNIKA tidak karena saran orangtuanya, 

beberapa alasannya yaitu 14 mahasiswa memilih sendiri untuk masuk ke dalam 

akuntansi di UNIKA, lalu 3 mahasiswa mengatakan bahwa mereka diberi kebebasan 

oleh orangtuanya untuk memilih jurusan dan universitasnya. Selain itu salah satu 

mahasiswa mengatakan bahwa dia masuk akuntansi UNIKA karena jurusan ini sesuai 

dengan mata pelajaran yang dipelajarinya sewaktu SMA, namun ada salah seorang 

mahasiswa yang justru disarankan oleh orangtuanya untuk masuk ke jurusan 

manajemen / hukum dan 1 mahasiswa diusulkan untuk masuk ke jurusan manajemen 

tetapi mereka pada akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam jurusan akuntansi 

UNIKA. 

Pada pernyataan ke dua, mahasiswa memilih progdi akuntansi karena ajakan 

teman. Tidak ditemukan mahasiswa yang memberi alasan dari pernyataan ini. Namun 

sebaliknya, ditemukan alasan mahasiswa yang memilih jurusan akuntansi bukan 

merupakan ajakan temannya namun dikarenakan oleh:  12 mahasiswa mengatakan 

bahwa mereka memiliki kemauan sendiri untuk masuk akuntansi UNIKA dan beberapa 

alasan lainnya adalah tidak ada teman yang masuk UNIKA, lalu karena suruhan 

orangtua. 

Guru sekolah juga berperan serta mempengaruhi pengambilan keputusan 

mahasiswa untuk memilih progdi akuntansi di UNIKA dengan memberi saran kepada 

anak didiknya. Beberapa alasan mahasiswa yang diberi saran oleh guru sekolahnya 

antara lain: guru mereka juga lulusan UNIKA Soegijapranata, guru mereka 
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memberikan saran saat edu fair, dan yang terakhir adalah guru dari salah 1 mahasiswa 

mengatakan bahwa akuntansi UNIKA Soegijapranata adalah salah 1 universitas terbaik 

di semarang. Dan beberapa alasan mengapa mahasiswa masuk ke jurusan akuntansi 

UNIKA diluar dari saran guru mereka adalah karena memang keinginan mereka 

sendiri, suruhan orangtua dan guru mereka tidak memberi saran sama sekali. 

Pacar juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang dalam 

memilih progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata. Namun adanya pacar tidak begitu 

berperan dalam pengambilan keputusan mahasiswa untuk memilih progdi akuntanasi 

di UNIKA Soegijapranata. Hanya terdapat 5% saja mahasiswa yang menyetujui 

pernyataan bahwa pacarnnya menyarankan mereka untuk memilih progdi akuntansi di 

UNIKA Soegijapranata. Mahasiswa yang menjawab “tidak” memiliki beberapa alasan 

yaitu tidak memiliki pacar, memang kemauan sendiri dan suruhan orangtua. 

Orang tua berperan penting dalam menentukan pilihan yang terbaik untuk anak-

anaknya. Namun selain orang tua itu sendiri, ada pekerjaan dari orangtua yang 

mendorong mahasiswa untuk memilih progdi akuntansi. Beberapa alasan mahasiswa 

yang menjawab “ya” antara lain: 2 mahasiswa mengatakan karena ayah mereka bekerja 

sebagai akuntan sehingga membuat mereka masuk akuntansi, lalu 2 mahasiswa 

menyatakan karena dengan mempelajari akuntansi dapat membantu pekerjaan 

orangtuanya, dan alasan lainnya adalah karena orangtua membutuhkan keberadaan 

salah satu mahasiswa tersebut sehingga harus kuliah jurusan akuntansi UNIKA. Lalu 

2 alasan lainnya yaitu karena ingin mengetahui laporan keuangan lebih lanjut lagi dan 
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karena progdi akuntansi ada hitungannya. Namun ada juga alasan lain mahasiswa 

masuk akuntansi UNIKA yang tidak terpengaruh oleh pekerjaan orangtuanya. 

Beberapa alasannya adalah 3 mahasiswa mengatakan bahwa memang kemauan mereka 

sendiri untuk masuk jurusan akuntansi. Lalu 2 mahasiswa mengatakan bahwa orangtua 

mereka bekerja di pemerintahan sehingga tidak ada hubungannya dengan mengambil 

jurusan akuntansi, dan beberapa alasan lainnya yaitu pekerjaan orangtua tidak dibidang 

akuntansi, ingin lebih meningkatkan kemampuan dalam akuntansi, karena orangtua 

bekerja di bidang kesehatan, ada yang orangtuanya bekerja sebagai wiraswasta, lalu 2 

mahasiswa mengatakan bahwa mereka ingin memiliki profesi yang berbeda dengan 

orangtuanya dan alasan terakhit karena orangtua mereka bukan lulusan akuntansi. 

Beberapa mahasiswa mengatakan bahwa mereka masuk ke akuntansi UNIKA 

karena nilai sekolah mereka. Alasan-alasan mahasiswa yang menjawab “ya” terdiri dari 

2 mahasiswa mengatakan bahwa mereka memiliki nilai yang bagus di pelajaran 

ekonomi sehingga akhirnya mereka masuk ke akuntansi UNIKA. Lalu ada beberapa 

alasan lainnya yaitu karena sudah mempelajari akuntansi di SMA dan memiliki nilai 

akuntansi yang bagus sewaktu SMA. Tetapi ada alasan lain bahwa nilai saat sekolah 

tidak mempengaruhi mengapa mahasiswa masuk akuntansi diantaranya, 7 mahasiswa 

menyatakan karena mereka berasal dari jurusa IPA, lalu 2 mahasiswa mengatakan 

bahwa nilai akuntansi saat SMA tidak cukup baik dan yang terakhir adalah karena 

memang adanya keinginan sendiri untuk masuk kedalam jurusan akuntansi UNIKA 

tidak terpengaruh oleh nilai sekolah mereka.
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3.        Faktor Pekerjaan  

Faktor pekerjaan merupakan faktor ketiga dari penelitian ini. Pengambilan 

keputusan mahasiswa dalam memilih progdi akuntansi juga disebakan oleh faktor 

pekerjaan.  Faktor pekerjaan merupakan keinginan atau harapan atau cita-cita responden 

saat responden memilih progdi akuntansi. Harapan responden dapat diwujudkan setelah 

responden menyelesaikan perkuliahannya hingga lulus menjadi sarjana. Faktor profesi 

diindikasi dari 9 soal pernyataan yang dijawab Ya atau Tidak.  Jawaban yang diperoleh 

oleh penulis diranking, sehingga dapat terlihat faktor yang paling berperan pada faktor 

profesi tersebut. Berikut tabel 4.7 ringkasan jawaban soal pernyataan responden dari faktor 

profesi: 
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Tabel 4.9 Ranking Faktor Pekerjaan per Angkatan 

 

 

 

 

 Angkatan 2013  Angkatan 2014  Angkatan 2015  Angkatan 2016  Angkatan 2017  

Soal Jawaban Rank Jawaban Rank Jawaban Rank Jawaban Rank Jawaban Rank 

 Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  Ya Tidak  

Jml %  Jml  %  Jml  % Jml  %  Jml  % Jml  %  Jml  % Jml  %  Jml  % Jml  %  

1.  42 78 12 22 3 50 88 7 12 2 52 87 8 13 4 40 74 14 26 4 47 82 10 18 2 

2.  33 61 21 39 5 44 77 13 23 4 45 75 15 25 5 38 70 16 30 5 39 68 18 32 5 

3.  31 57 23 43 6 41 72 16 28 6 35 58 25 42 6 31 57 23 43 6 34 60 23 40 6 

4.  25 46 29 54 8 39 68 18 32 7 34 57 26 43 7 27 50 27 50 7 30 53 27 47 7 

5.  29 54 25 46 7 20 35 37 65 8 13 22 47 78 8 20 37 34 63 8 14 25 43 75 8 

6.  40 74 14 26 4 44 77 13 23 5 53 88 7 12 3 42 78 12 22 3 43 75 14 25 3 

7.  45 83 9 17 2 46 80 11 20 3 55 92 5 8 2 47 87 7 13 2 43 75 14 25 4 

8.  53 98 1 2 1 55 96 2 4 1 58 97 2 3 1 51 94 3 6 1 50 88 7 12 1 



51 
 

 
 

Tabel 5.1 Keseluruhan Faktor Pekerjaan 

  

No  Pertanyaan  Jawaban  

  Ya Tidak 

Jumlah %  Jumlah  % 

1.  Saya memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata karena akan banyak pekerjaan 

tersedia ketika saya lulus 

231 82% 51 18% 

2.  Saya memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata karena akan ada pekerjaan 

hebat yang tersedia untuk saya. 

199 71% 83 29% 

3.  Saya akan menerima gaji yang tinggi , jika 

saya lulusan akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata 

172 61% 110 39% 

4.  Gaji awal saya akan memuaskan jika saya 

sarjana akuntansi di UNIKA Soegijapranata. 

155 55% 127 45% 

5.  Akuntan adalah profesi yang membosankan. 96 34% 186 66% 

6.  Profesi akuntan adalah pofesi bergengsi. 222 79% 60 21% 

7.  Profesi akuntan adalah profesi yang 

terhormat. 

236 84% 46 16% 

8.  Akuntansi selalu dibutuhkan dalam bisnis. 267 95% 15 5% 
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Setelah melihat kedua tabel diatas (4.7 dan 4.8), dapat dillihat dibawah ini 

alasan-alasan mahasiswa yang menjawab “ya” dan “tidak” pada setiap indikator dari 

faktor pekerjaan.   

Mahasiswa yang menjawab bahwa akan ada banyak pekerjaan saat lulus dari 

UNIKA sebesar 82% dengan beberapa alasan diantaranya, 3 mahasiswa mengatakan 

bahwa semua pekerjaan membutuhkan ekonomi, 2 mahasiswa mengatakan bahwa 

akuntan sangat dibutuhkan di semua pekerjaan. Alasan lain juga disebutkan oleh 

beberapa mahasiswa yaitu, bahwa akuntansi masih dibutuhkan, prospek kerja 

akuntansi bagus, banyak testimoni dan diberitahu bahwa memang banyak pekerjaan 

yang mencari dari lulusan akuntansi, dan juga karena diarahkan oleh orangtua mereka. 

Namun ada juga yang menjawab tidak dengan alasan belum sempat terpikir, karena 

lokasinya dekat dengan rumah dan memang tidak diperbolehkan untuk keluar kota. 

Akan ada pekerjaan hebat yang tersedia untuk saya sebesar 71% yang menjawab ya 

dengan alasan bahwa akuntansi itu penting, salah seorang mahasiswa mengatakan 

bahwa dia memiliki keunikan sehingga akan mendapatkan pekerjaan yang hebat dan 

alasan terakhir adalah lulusan akuntan sangat kompetitif dalam dunia kerja namun ada 

juga yang tidak setuju dengan alasan memang belum terpikirkan pekerjaan apa yang 

didapat. Namun ada juga yang tidak setuju dengan alasan belum terpikirkan pekerjaan 

apa yang didapat. 

Mahasiswa yang menjawab akan menerima gaji yang tinggi jika lulusan 

akuntansi UNIKA sebanyak 61% persen, dengan alasan bahwa lulusan UNIKA 
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memang siap bekerja dan memiliki banyak kenalan. Sedangkan jawaban tidak dari 

mahasiswa ada beberapa alasan juga yang terdiri dari: lulusan universitas lain juga bisa 

mendapatkan gaji yang tinggi, gaji tergantung kemampuan yang dimiliki mahasiswa, 

belum memiliki pandangan akan dunia kerja yang sebenarnya. 

Mahasiswa yang menyetujui bahwa gaji awal akan memuaskan bila lulusan 

akuntansi dari UNIKA Soegijapranata sebanyak 55% persen yang menjawab ya, 

namun juga ada yang menjawab tidak dengan alasan dari universitas lain juga bisa, 

tergantung pekerjaan yang dijalani, ada juga mahasiswa yang mengatakan bahwa 

belum memikirkan tentang gaji dan belum tahu akan bekerja dimana. 

Terdapat 34% presen mahasiswa yang setuju dengan pernyataan akuntansi 

merupakan profesi yang membosankan, alasannya adalah karena ikut orang, 

diperintah, sudah bosan dalam mata kuliah sudah membosankan, akuntan punya 

banyak variasi, karena berhubungan dengan angka dan berhubungan dengan laporan 

keuangan yang rumit. Namun ada juga banyak mahasiswa yang menyatakan bahwa 

akuntansi tidak membosankan dengan berbagai macam alasan diantaranya adalah 4 

mahasiswa mengatakan bahwa suka menghitung, 2 mahasiswa mengatakan bahwa 

akuntansi itu asik, profesi akuntan paling banyak dicari, karena menantang saya untuk 

jujur dan teliti serta membutuhkan ketelitian. 

Dalam faktor pekerjaan menyatakan bahwa akuntan adalah profesi yang 

bergengsi dengan persentase 79% yang menjawab ya dengan berbagai alasan yaitu, 2 

mahasiswa mengatakan bahwa memang sudah terbukti pekerjaan sebagai akuntan itu 



54 
 

 
 

bergengsi dan tidak semua orang mampu sehingga terkesan pintar. Lalu ada beberapa 

alasan lain seperti karena dalam proses pekerjaannya harus teliti, dibutuhkan dibanyak 

perusahaan, akuntansi termasuk susah jadi mahasiswa merasa bahwa pekerjaan 

akuntan adalah bergengsi, akuntan memiliki kode etik tersendiri dan yang terakhir 

karena gaji yang diterima tinggi mengakibatkan bahwa profesi akuntan adalah 

bergengsi, tetapi ada juga mahasiswa yang menyatakan tidak dengan alasan memang 

tidak berminat menjadi akuntan sehingga tidak dianggap bergengsi dan juga ada 

mahasiswa yang mengatakan bahwa semua pekerjaan itu memiliki gengsi tersendiri. 

Pada pernyataan ke 7 dalam faktor pekerjaan menyatakan bahwa profesi 

akuntansi adalah profesi yang terhormat sebesar 84% yang menjawab ”ya”, oleh sebab 

itu, mahasiswa memutuskan untuk masuk progdi akuntansi dengan beberapa alasan 

dari mahasiswa yang diantaranya karena akuntan berjasa bagi ekonomi, ditakuti orang, 

tidak semua orang memiliki kemampuan akuntansi, diakui, seorang akuntan dapat 

menganalisis / menghitung keuangan perusahaan secara detail, karena dalam proses 

pembelajaran akuntansi sulit untuk mempelajarinya, akuntan yang mengatur keuangan 

dan akuntansi dinilai sebagai profesi yang cerdas dalam keuangan. Lalu alasan lain 

dinyatakan oleh 2 mahasiswa bahwa akuntan memiliki kode etik. Lalu ada juga 

mahasiswa yang tidak menyetujui hal tersebut dan memberikan alasan bahwa semua 

profesi terhormat dan memang karena salah satu mahasiswa kurang berminat saat 

masuk akuntansi. 
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Indikator dari faktor pekerjaan yang memiliki persentase tertinggi dengan 

jawaban “ya” yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih 

jurusan akuntansi di UNIKA Soegijapranata adalah akuntansi selalu dibutuhkan dalam 

bisnis. Sebesar 95% mahasiswa menyetujui hal tersebut. Beberapa alasan mahasiswa 

yang menjawab “ya” diantaranya: 3 mahasiswa mengatakan bahwa akuntansi memiliki 

tugas untuk mengurus keuangan dalam bisnis, lalu 2 mahasiswa mengatakan bahwa 

semua kegiatan bisnis pasti terkait dengan keuangan dimana keuangan juga 

berhubungan dengan akuntansi dan 2 mahasiswa mengatakan bahwa perhitungan 

dalam pembuatan laporan selalu membutuhkan akuntan. Alasan lainnya yaitu 2 

mahasiswa mengatakan bahwa bisnis selalu butuh akuntansi, tidak semua orang dapat 

menguasai akuntansi dalam bisnis sehingga dibutuhkan akuntan, 3 mahasiswa 

mengatakan bahwa akuntansi sangat penting dan tanpa akuntansi bisnis tidak dapat 

berjalan, kemudian ada juga yang memberi alasan bahwa akuntan dapat mengelola data 

bisnis, dan alasan terakhir yang diberi oleh salah satu mahasiswa adalah dapat 

memperkirakan, mempresentasikan segala yang dibutuhkan dalam perusahaan. 

Sedangkan mahasiswa yang tidak setuju bahwa akuntansi selalu dibutuhkan dalam 

bisnis memberikan alasan bahwa tidak semua jenis bisnis memerlukan adanya akuntan. 

Setelah melihat persentase jawaban “ya” dan “tidak” serta alasan-alasan 

mahasiswa pada setiap indikator, penulis mengelompokan 6 indikator faktor pekerjaan 

kedalam 3 kelompok diantaranya: pandangan akan profesi akuntansi, pandangan 

pekerjaan setelah lulus, pandangan penghasilan setelah lulus. Pengelompokan ini 
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dilakukan karena adanya kemiripan dari beberapa indikator yang satu dengan indikator 

lainnya. Selain itu pengelompokan ini memiliki tujuan untuk mempermudah pembaca 

dalam memperoleh informasi tentang faktor pekerjaan mahasiswa akuntansi UNIKA 

Soegijapranata. 

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai pembagian kelompok dari faktor pekerjaan 

yang terdiri dari: 

Tabel 5.2 Kelompok Pandangan akan Profesi Akuntan 

No Keterangan Persentase 

Ya Tidak 

1 Pandangan 

akan profesi 

akuntansi 

Profesi akuntan adalah pofesi bergengsi. 82% 18% 

Profesi akuntan adalah profesi yang 

terhormat. 

 

Rata-rata mahasiswa yang memiliki pandangan positif akan profesi akuntansi 

sebanyak 82%. Terdapat selisih yang signifikan sebesar 64% antara jawaban “Ya” dan 

“Tidak”. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar mahasiswa akuntansi di UNIKA 

menyetujui bahwa profesi akuntansi merupakan profesi yang baik dan dapat bersaing 

di dunia kerja.  
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Penulis melakukan analisis terhadap alasan mahasiswa yaitu profesi akuntansi 

memiliki daya tarik sendiri bagi mahasiswa. Daya tarik yang dimaksudkan disini yaitu 

profesi akuntan bekerja sebagai pengatur keuangan diperusahaan, sehingga perusahaan 

dapat terus berjalan. Selain itu, penghasilan seorang akuntan akan tinggi sebab 

memiliki tanggung jawab yang besar dan memiliki kode etik profesi tersendiri sehingga 

tidak semua orang dapat mengerti akuntansi dan membutuhkan waktu untuk 

mempelajarinya.  

Tabel 5.3 Kelompok Pandangan Pekerjaan Setelah Lulus 

No Keterangan Persentase 

Ya Tidak 

 

 

2 

 

 

 

 

Pandangan 

pekerjaan 

setelah 

lulus 

Saya memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata karena akan banyak 

pekerjaan tersedia ketika saya lulus 

 

 

77% 

 

 

 

 

 

23% 

 

 

 

Saya memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata karena akan ada pekerjaan 

hebat yang tersedia untuk saya. 

 

Setiap individu pasti memiliki pandangan pekerjaan setelah mengakhiri 

perkuliahannya di UNIKA Soegijapranata. Begitu juga mahasiswa akuntansi angkatan 

2013 sampai angakatan 2017. Mereka berpendapat bahwa setelah menjadi alumni 
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progdi akuntansi di UNIKA akan memperoleh pekerjaan yang layak. Terdapat 77 

persen mahasiswa yang mengatakan setuju (ya) dan terdapat mahasiswa yang tidak 

setuju (tidak) sebanyak 23 persen. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua 

jawaban tersebut sebesar 54%.  

Penulis melakukan analisis dan menemukan adanya beberapa alasan mengapa 

mahasiswa yakin bahwa dengan masuk progdi akuntansi UNIKA Soegijapranata akan 

mendapatkan pekerjaan yang terjamin, diantaranya adalah semakin berkembangnya 

jenis-jenis perusahaan maka akan semakin tinggi pula permintaan akan jabatan sebagai 

akuntan untuk mengatur keuangan perusahaan tersebut. Sebanyak 77 % mahasiswa 

mempunyai pandangan dengan memiliki nama sebagai alumni akuntansi UNIKA 

Soegijapranata akan mendapatkan pekerjaan yang terjamin karena image yang dimiliki 

oleh lulusan-lulusan akuntansi UNIKA yang sudah bekerja dalam perusahaan bagus, 

selain itu UNIKA memiliki banyak koneksi dengan perusahaan-perusahaan yang 

berada di semarang dan itu membuat mahasiswa merasa yakin bahwa dengan 

menyandang nama sebagai lulusan akuntansi UNIKA akan mendapatkan pekerjaan 

yang layak dan terjamin.  
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Tabel 5.4 Kelompok Pandangan Penghasilan Setelah Lulus 

No Keterangan Persentase 

Ya Tidak 

 

 

3 

 

 

 

 

Pandangan 

penghasilan 

setelah 

lulus  

Saya akan menerima gaji yang tinggi, jika 

saya lulusan akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata 

 

 

58% 

 

 

 

 

 

42% 

 

 

 

Gaji awal saya akan memuaskan jika saya 

sarjana akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata. 

 

Gaji merupakan salah satu faktor yang penting yang dalam mencari pekerjaan, 

apalagi mahasiswa yang baru baru lulus pada umumnya akan semangat dalam mencari 

pekerjaan karena mahasiswa akan merasakan mendapatkan uang dengan jerih 

payahnya sendiri. Dari data responden yang telah didapat dan dianalisis lebih lanjut, 

sebanyak 58% mahasiswa akuntansi UNIKA Soegijapranata memiliki pandangan 

mengenai penghasilan yang didapat jika merupakan sarjana akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata. Nama UNIKA merupakan salah satu universitas yang bergengsi di 

semarang, secara otomatis jika perusahaan melihat mahasiswa yang merupakan salah 

satu lulusan dari universitas yang bergengsi maka mahasiswa tersebut akan lebih 

dipandang dan pasti pekerjaan maupun jabatan yang akan diperoleh mahasiswa akan 

terjamin dan setidaknya akan menerima gaji yang memuaskan.  
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Tabel 5.5 Ranking Faktor Personal Secara Keseluruhan 

Ranking  Keterangan  %  

YA 

1 Bersungguh-sungguh mempelajari akuntansi  79% 

2 Status Progdi  72% 

3 Mampu mempertahankan IPK 60% 

4 Teliti ketika melakukan perhitungan 59% 

5 Menyukai kuliah akuntansi di semarang 59% 

6 Cita-cita menjadi akuntan 54% 

7 Ketertarikan kuliah akuntansi di UNIKA 49% 

8 Tidak bisa jauh dari orang tua 40% 

9 Tidak terdapat universitas sebagus UNIKA 33% 

10 Isu kelulusan dipersulit menyebabkan tertantang 30% 

11 Cita-cita menjadi dosen 5% 

    

Berikut adalah penjelasan dari indikator utama (diatas 50%) yang merupakan faktor 

personal yang mempengaruhi pemilihan progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata: 

1. Bersungguh-sungguh mempelajari akuntansi  

Dengan kesungguh-sungguhan dalam mempelajari akuntansi, mahasiswa 

berharap agar dapat menambah ilmu akuntansi dan dapat memahami materinya 
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di universitas, sehingga dapat bermanfaat bagi masa depan. Dengan 

bersungguh-sungguh mempelajarinya, akan membuat mahasiswa lebih cepat 

lulus. 

2. Status progdi  

Status progdi merupakan indikator dari alasan pemilihan akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata. Mahasiswa merasa bahwa UNIKA Soegijapranata merupakan 

universitas yang bergengsi di Semarang sehingga ada yang mengatakan bahwa 

universitas tersebut merupakan universitas terfavorit. UNIKA Soegijapranata 

juga dianggap memiliki mutu yang baik, hal itu terbukti dari akreditasi A pada 

progdi akuntansi. Akreditasi A menunjukan pengakuan pemerintah terhadap 

kualitas/ mutu pendidikan dari UNIKA Soegijapranata. Oleh sebab itu, 

mahasiswa banyak yang memilih progdi akuntansi di UNIKA Soegiijapranata.  

3. Mampu mempertahankan IPK  

Pada awal masuk ke UNIKA Soegijapranata, mahasiswa merasa optimis akan 

dapat mempertahankan IPK-nya, bahkan akan mendapatkan IPK yang tinggi 

karena menganggap bahwa akuntansi merupakan mata kuliah yang mudah.   

4. Teliti ketika melakukan perhitungan 

Mahasiswa memilih progdi akuntansi karena merasa dirinya merupakan orang 

yang teliti dalam melakukan perhitungan sehingga cocok jika masuk progdi 

akuntansi.   
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5. Menyukai kuliah akuntansi di Semarang 

Mahasiswa memiliki alasan menyukai kuliah akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata Semarang, hal ini karena lokasinya yang dekat dengan rumah 

(bagi yang kota asalnya di Semarang). Dengan kuliah di Semarang, akan lebih 

mudah untuk berkumpul dengan keluarganya. Ada juga mahasiswa yang 

menganggap bahwa kuliah di Semarang maupun di kota lain tidak ada bedanya, 

tergantung dari niat untuk mempelajari akuntansi. 

6. Cita-cita menjadi akuntan 

Mahasiswa memilih progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata karena 

memiliki cita-cita untuk menjadi akuntan. Sejak berada di SMA / SMK telah 

tertarik dengan pembuatan laporan keuangan, maka mahasiswa mengikuti 

keinginannya untuk menjadi akuntan dengan memilih progdi akuntansi. 

Terdapat indikator lain (dibawah 50%) yang merupakan faktor personal yang 

mempengaruhi pemilihan progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata, seperti adanya 

ketertarikan pada akuntansi di UNIKA Soegijapranata karena akuntansi di UNIKA 

terkenal sangat bagus; di kota tempat tinggal mahasiswa tidak terdapat universitas 

sebagus UNIKA Soegijapranata; ada mahasiswa yang tidak dapat jauh dari orangtua, 

sehingga lebih memilih untuk kuliah akuntansi di kota asalnya; adanya isu kelulusan 

yang dipersulit sehingga mahasiswa merasa tertantang untuk masuk ke UNIKA 

Soegijapranata; serta adanya cita-cita mahasiswa yang ingin menjadi dosen. 
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Tabel 5.6 Ranking Faktor Rekomendasi Secara Keseluruhan 

Ranking  Keterangan  % 

1 Arahan orangtua 55% 

2 Nilai-nilai sekolah  43% 

3 Dorongan pekerjaan orangtua 31% 

4 Ajakan teman  14% 

5 Saran dari guru sekolah  11% 

6 Saran pacar  5% 

 

Terdapat indikator utama (diatas 50%) yang merupakan faktor rekomendasi 

yang mempengaruhi pemilihan progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata yaitu 

arahan orangtua (55%). Mahasiswa memilih progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata karena mendapat saran dari orangtuanya. Orangtua merasa bahwa 

UNIKA Soegijapranata merupakan universitas swasta terbaik di Semarang, sehingga 

orangtua lebih mempercayakan pendidikan anaknya di UNIKA Soegijapranata. Selain 

itu, mahasiswa memiliki kerabat yang merupakan alumni, saudara yang berkuliah di 

UNIKA, sehingga mahasiswa tersebut dapat lebih mudah untuk mengetahui info 

tentang UNIKA sebelum masuk ke universitas tersebut.  
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Beberapa indikator lain (dibawah 50%) yang merupakan faktor rekomendasi 

yang mempengaruhi pemilihan progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata yaitu  

sebagai berikut : 

1. Nilai-nilai sekolah  

Dengan adanya nilai-nilai di sekolah yang bagus, akan mempermudah untuk 

memilih progdi apa yang akan diambil. Selain itu, dengan adanya nilai yang 

bagus akan dapat membuat mahasiswa mengurangi pengeluaran biaya uang 

gedung di UNIKA Soegijapranata. Ada jalur prestasi yang menggunakan nilai-

nilai sekolah untuk menentukan diskon. Hal ini yang mendorong mahasiswa 

untuk memilih kuliah di UNIKA Soegijapranata. 

2. Dorongan pekerjaan orangtua  

Mahasiswa memilih progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata karena 

mengikuti jejak orangtuanya. Orangtuanya merupakan seorang akuntan, dan 

berharap agar anaknya juga menjadi seorang akuntan, sehingga orangtua 

mendorong anaknya untuk memilih progdi akuntansi. Alasan lainnya, orangtua 

mempunyai usaha yang membutuhkan seorang akuntan, sehingga menyuruh 

anaknya agar dapat menjadi akuntan dalam bisnis orangtuanya sendiri. 

3. Ajakan teman 

Mahasiswa cenderung ikut-ikutan, sehingga dengan ajakan temannya-pun 

diterima dengan alasan “prestige”. Mahasiswa yang bingung untuk memilih 

progdi dan universitas, pasti akan mengikuti temannya. Pada kuesioner, tidak 
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ditemui alasan seperti ini, namun peneliti menemui alasan ini dari ucapan-

ucapan saat sedang ngobrol santai. Hal ini disebabkan karena mahasiswa malas 

berkomentar, sehingga tidak memberikan alasannya (hanya ya / tidak). 

4. Saran dari guru sekolah 

Mahasiswa memilih progdi akuntansi di UNIKA karena adanya saran dari guru 

sekolah. Contohnya seperti guru tersebut merupakan lulusan UNIKA 

Soegijapranata, dan mengatakan bahwa akuntansi UNIKA Soegijapranata 

merupakan universitas swasta terbaik di Semarang.  

5. Saran pacar 

Tidak semua mahasiswa memiliki pacar, sehingga saran pacar tidak terlalu 

berpengaruh bagi mahasiswa dalam pemilihan progdi akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata. 

Tabel 5.7 Ranking Faktor Pekerjaan Secara Keseluruhan 

Ranking  Keterangan  % 

1 Kebutuhan akuntansi dalam bisnis   95% 

2 Pandangan akan profesi akuntan 82% 

3 Pandangan pekerjaan setelah lulus  77% 

4 Pandangan penghasilan setelah lulus  58% 

5 Profesi akuntan membosankan 34% 
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Berikut penjelasan ke 5 indikator dari faktor pekerjaan yang mempengaruhi pemilihan 

progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata diurutkan dari perankingannya: 

1. Kebutuhan akuntansi dalam bisnis 

Mahasiswa memilih progdi akuntansi karena akuntansi selalu dibutuhkan dalam 

setiap bisnis. Sehingga tidak khawatir bila lulus dari progdi akuntansi. 

2. Pandangan akan profesi akuntan 

Mahasiswa menganggap bahwa profesi akuntan merupakan profesi yang 

terhormat, dan profesi yang banyak dibutuhkan di setiap perusahaan. Sehingga 

mempunyai prospek kerja yang bagus. Maka dari itu, mahasiswa memilih progdi 

akuntansi. 

3. Pandangan pekerjaan setelah lulus 

Ada yang beranggapan bahwa setelah lulus dari UNIKA akan mudah 

memperoleh pekerjaan. Hal ini dikarenakan melihat saudaranya yang cepat 

memperoleh pekerjaan. Maka dari itu, mahasiswa memilih UNIKA 

Soegijapranata sebagai tempat menuntut ilmu. 

4. Pandangan penghasilan setelah lulus 

Pemilihan progdi akuntansi dikarenakan melihat prospek yang bagus dalam 

memperoleh pekerjaan, dengan harapan akan memperleh gaji awal yang tinggi 

setelah lulus dari UNIKA Soegijapranata. Namun terdapat perbedaan signifikan 

antara pandangan penghasilan setelah lulus dengan pandangan pekerjaan setelah 

lulus yaitu sebesar 19%. Hal ini menunjukan bahwa pandangan penghasilan 
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setelah lulus kurang menjadi faktor penting dari faktor pekerjaan bila 

dibandingkan dengan indikator kebutuhan akuntansi dalam bisnis, pandangan 

akan profesi akuntan, pandangan pekerjaan setelah lulus dari UNIKA dan 

pandangan penghasilan setelah lulus.  

5. Profesi akuntan membosankan 

Akuntan merupakan profesi yang membosankan, selalu berhubungan dengan 

perhitungan seperti pada laporan keuangan yang rumit dalam proses 

pengerjaannya. Tetapi tidak semua mahasiswa mengatakaan bahwa profesi 

akuntan membosankan. Terdapat 66% mahasiswa mengatakan bahwa akuntansi 

tidak membosankan sebab ada yang memang menyukai akuntansi karena 

merupakan progdi yang menantang (harus selalu teliti dalam melakukan 

perhitungan).  

  Setelah melihat tiga faktor utama (faktor personal, rekomendasi dan pekerjaan)  

beserta indikator dan alasan-alasan mahasiswa dari penelitian ini, terdapat faktor lain 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa akuntansi dalam memilih 

progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai 

penemuan faktor baru yang ditemukan oleh penulis.  

4. Faktor Lain 

Faktor lain merupakan faktor baru yang diperoleh oleh penulis dari soal 

pertanyaan kuesioner nomor 29 yang diisi oleh responden. Soal tersebut diisi jika 

terdapat faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa yang tidak 
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tertera di soal pernyataan 1 sampai 28. Namun faktor lain ini merupakan faktor kecil 

tidak seperti faktor personal, rekomendasi dan pekerjaan karena faktor lain ini muncul 

dari pendapat mahasiswa yang relatif sedikit. Faktor lain tersebut terdiri dari : 

1. Faktor Budaya 

Budaya bisa dikatakan sebagai kebiasaan suatu daerah tertentu. Faktor budaya 

ini muncul dari satu mahasiswa yang memilih akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata karena adat dan budaya rantau yang diajarkan di daerah tempat 

tinggalnya.  

2. Faktor ekonomi  

Faktor ekonomi berbicara mengenai keuangan. 6 orang mahasiswa memilih 

akuntansi di UNIKA Soegijapranata karena biaya akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata relatif murah. 1 orang mengatakan bahwa ia memperoleh 

potongan 75% dari jalur prestasi. Faktor ekonomi ini muncul dikarenakan ada 

kaitannya dengan nilai-nilai sekolah yang berhubungan dengan jalur prestasi. 

Dengan adanya jalur prestasi ini, meringankan beban keuangan bagi mahasiswa 

untuk memilih progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata karena ada potongan 

25%, 50%, 75% bahkan sampai 100%. Sehingga mahasiswa dapat membantu 

meringankan biaya yang dikeluarkan oleh orangtuanya. 

3. Faktor agama  

Agama merupakan kepercayaan setiap individu. Terdapat faktor agama yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa akuntansi UNIKA 
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Soegijapranata.  Terdapat 1 alasan mahasiswa yang mengatakan bahwa UNIKA 

merupakan universitas katholik, hal itu membuat mahasiswa tersebut merasa 

nyaman karena ada hal yang berhubungan dengan agamanya. Ada mahasiswa 

yang mengatakan bahwa UNIKA merupakan swasta katholik yang memiliki 

mahasiswa berbeda-beda agama namun terdapat tingkat toleransi antar agama 

yang cukup tinggi.   

4. Faktor lokasi  

Faktor lokasi menentukan pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih 

progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranata. Terdapat 3 orang mahasiswa 

memilih akuntansi di UNIKA Soegijapranata karena dekat dengan tempat 

tinggal. Serta terdapat 63 mahasiswa yang lokasi tempat mereka bekerja berada 

di Semarang. Hal ini berkaitan dengan mahasiswa yang telah bekerja sambil 

kuliah. Bila bekerja di bidang akuntansi / bidang lainnya di Semarang, maka 

tidak dapat kuliah di luar kota. Sehingga pada akhirnya akan memilih progdi 

akuntansi di UNIKA Soegijapranata. 

4.2.3 Verifikasi dan Kesimpulan 

Pada tahap ini, penulis melakukan kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang 

telah dilakukan pada tahap display data. Namun kesimpulan ini akan dibahas pada 

bab V dari penelitian ini.   


