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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Karir adalah suatu jenjang setelah pendidikan selesai. Setiap orang akan mencari jalur 

karir yang terbaik sebagai tolak ukur kesuksesan hidup. Menurut Dra. Justine ( 2006) Career 

path atau jalur karir adalah pola urutan jabatan – jabatan yang membentuk karir seseorang. 

Sebagian besar orang akan mempersiapkan diri dan melakukan pemilihan jalur karir dengan 

hati – hati. Persiapan diri seseorang dalam mendapatkan jalur karir yang baik erat kaitannya 

dengan pendidikan orang tersebut. Pada era globalisasi , kriteria pemilihan karyawan lebih 

tinggi sehingga orang – orang akan memperlengkapi dirinya dengan pendidikan yang tinggi 

minimal perguruan tinggi S1.  

Oleh karena itu, mahasiswa perguruan tinggi terutama tingkat akhir akan lebih serius 

mempersiapkan diri dalam pemilihan karir setelah lulus. Mahasiswa akan banyak 

mempertimbangkan faktor – faktor yang terkait dengan pemilihan karir. Menurut data Badan 

Pusat Statistik, jenis lowongan pekerjaaan tertinggi di Indonesia dalah lowongan pekerjaan di 

bidang Ekonomi, yang erat kaitannya dengan akuntansi.   

Perkembangan zaman menuntut lulusan sarjana yang lebih berkualitas, mahasiswa 

dituntut memiliki kemampuan (skill) dan pengetahuan (knowledge) yang lebih dalam dunia 

kerja. Kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan juga bergantung pada karier atau 

profesi yang akan dipilih. Salah satu karier yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan 

lebih tersebut adalah karier dalam bidang akuntansi. Karir dalam bidang akuntansi cukup 

luas antara lain akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pendidik dan akuntan 

pemerintah.  Pilihan karir bagi mahasiswa lulusan akuntansi  tidak tertutup pada profesi 
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akuntansi saja, banyak pilihan profesi yang dapat diselami oleh mereka , tergantung dari 

faktor – faktor yang melatar belakanginya. Seorang mahasiswa dalam merencanakan 

karirnya tentu mempunyai pertimbangan atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

menentukan profesi yang akan dipilih. Hal apa yang menjadi latar belakang pemilihan 

profesi tersebut menarik untuk diteliti.  

Yen Hong (2017), melakukan penelitian terkait Faktor  - faktor yang mempengaruhi 

pemilihan jalur kakir mahasiswa akuntansi. Faktor – faktor yang mempengaruhi meliputi : 

Motivasi intrinsik, Motivasi ekstrrinsik, Pengaruh pihak ketiga, dan  Eksposure karir. Dalam 

penelitian tersebut ada 2 variabel independen yang tidak signifikan pengaruhnya. Yaitu 

motivasi ekstrinsik dan pengaruh pihak ketiga. Dua variable tersebut dihilangkan dan diganti 

dengan variabel lain yang memiliki potensi pengaruh terhadap jalur karir.  

Menurut John dan Robert dkk (2006), pengembangan karir (Career Development) dapat 

meningkatkan kesempatan karyawan untuk promosi dari dalam, menarik keinginan mereka 

untuk tumbuh dan belajar. Pengembangan karir dapat menjadi daya tarik seseorang dalam 

memilih jalur karir. Selain itu, Salary and benefit juga salah satu yang dipertimbangkan 

seseorang dalam memilih pekerjaan. Perkembangan gaya hidup yang menuntut kebutuhan 

hidup tinggi, mendorong  orang untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi serta 

perkembangan karir untuk naik jabatan yang lebih menjanjikan. Kedua hal tersebut dapat 

menjadi variabel independent yang mempengaruhi pemilihan jalur karir. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut dengan menambahkan variabel independen 

seperti career development dan salary and benefit sebagai faktor yang mempengaruhi 

pemilihan jalur karir. Dari penjelasan tersebut, maka dipilih penelitian dengan judul “ Faktor 

– Faktor yang Mempengaruhi Jalur Karir Mahasiswa Akuntansi” . 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

1. Apakah motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap jalur karir ? 

2. Apakah motivasi ekstrinsik berpengaruh positif terhadap jalur karir ? 

3. Apakah Pengaruh pihak ketiga berpengaruh positif terhadap jalur karir? 

4. Apakah  eksposure karir berpengaruh positif terhadap jalur karir? 

5. Apakah career development berpengaruh positif terhadap jalur karir? 

6. Apakah salary and benefit berpengaruh positif terhadap  jalur karir? 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Mengetahui apakah motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap jalur karir 

2.  Mengetahui apakah motivasi ekstrinsik berpengaruh positif terhadap jalur karir 

3. Mengetahui pakah pengaruh pihak ketiga berpengaruh positif terhadap jalur karir 

4. Mengetahui apakah eksposure karir berpengaruh positif terhadap jalur karir 

5. Mengetahui apakah career development berpengaruh positif terhadap jalur karir 

6. Mengetahui apakah salary and benefit berpengaruh positif terhdap jalur karir 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

a. Manfaat praktek 

Penelitian ini memberikan kontribusi praktek bagi para pengajar jurusan 

akuntansi untuk mengarahkan mahasiswa dalam pemilihan karir. Para pengajar 

akademis akuntansi akan memberikan inforrmasi yang lebih lengkap terkait faktor 

– faktor yang memiliki pengaruh dalam pemilihan jalur karir. Dengan penelitian 

ini diharapkan variabel independent yang dipaparkan dapat menjadi tambahan 
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informasi bagi dosen untuk mengarahkan mahasiswa dalam memilih jalur karir di 

bidang akuntansi.  

b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan penelitian terdahulu 

dengan penambahan dua variabel baru yaitu career development dan salary and 

benefit. Penelitian ini mendukung teori motivasi , sosial dan pencapaian untuk 

menentukan jalur karir mahasiswa akuntansi. Kontribusi teoritis ini bermanfaat 

bagi mahasiswa yang mencari referensi penelitian terkait jalur karir. 

  



 
 

5 
 

1.4. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karir penting sebagai tolak ukur kesuksesan 

Pemilihan Jalur kakrir penting untuk mahasiswa terutama mahasiswa tingkat akhir 

Mahasiswa Akuntansi bisa memilih profesi berkaitan dengan akuntansi maupun non akuntansi 

Penelitian Yen Hong (2017) tentang faktor – faktor 

yang mempengaruhi jalur karir siswa akuntansi 

Banyak faktor yang mempengaruhi 

pemilihan jalur karir 

Keterbatasan penelitian : Adanya 2  variabel independen yang tidak signifikan, yaitu 

motivasi ekstrinsik dan pengaruh pihak ketiga.  

Perkembangan  gaya hidup yang menuntut kebutuhan hidup tinggi, mendorong  orang 

untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang tinggi serta perkembangan karir untuk naik 

jabatan yang lebih menjanjikan. 

Motivasi riset : meneliti kembali dengan memperbaiki keterbatasan penelitian sebelumnya 

dengan menambahkan 2  varabel baru yaitru  career development dan salary and benefits 

Variabel Independen :  

1. Motivasi intrinsik 

2. Motivasi ekstrinsik 

3. Pengaruh pihak ketiga 

4. Eksposure karir  

5. Career development 

6. Salary and benefit 

Variabel dependen : 

Jalur karir 
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1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan teori dan perkembangan hipotesis 

berdasarkan teori dan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan metode penelitian yang berisi mengenai objek, 

sumber data, dan jenis penelitian yang akan digunakan, devinisi dan 

pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini serta pengujian 

yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV  : HASIL ANALISIS 

 Bab ini merupakan hasil dan analisis data untuk menguraikan hasil dari 

permasalahan dalam penelitian ini 

BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran dari penelitian ini. 

 

 


