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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pemilihan sebuah karir bagi mahasiswa sarjana adalah tahap awal dari 

pembentuk karir tersebut. Pesatnya perkembangan dunia bisnis memberikan 

lapangan pekerjaan yang beragam untuk angkatan kerja. Salah satu yang 

tergolong dalam angkatan kerja adalah sarjana ekonomi khususnya dari 

jurusan akuntansi (Rahayu, Sudaryono, dan Setiawan, 2003 dalam Reni Sekar 

Kuningsih, 2013). Setelah berhasil menyelesaikan kuliahnya, pilihan karir 

bagi lulusan akuntansi tidak tertutup pada profesi akuntansi saja, banyak 

pilihan profesi yang dapat dijalani oleh mereka tergantung faktor-faktor yang 

melatarbelakanginya.  

Mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi mempunyai paling tidak 

tiga alternatif langkah yang dapat ditempuh dalam pemilihan karir di 

bidangnya. Pertama, setelah menyelesaikan pendidikan S-1 akuntansi 

seseorang dapat langsung kerja. Bidang pekerjaan yang tersedia untuk lulusan 

ini cukup bervariasi, antara lain sebagai wiraswasta dan bekerja pada instansi 

pemerintah atau perusahaan. Kedua, melanjutkan pendidikan akademik pada 

jenjang S-2. Dan yang ketiga, melanjutkan pendidikan profesi untuk menjadi 

akuntan publik. Dengan kata lain setelah menyelesaikan pendidikan S-1 
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akuntansi, setiap sarjana akuntansi bebas untuk memilih karir yang akan 

dijalaninya sesuai dengan keinginan dan harapannya masing-masing. Banyak 

hal yang akan terjadi di dunia kerja sehingga mahasiswa akuntansi harus 

mempertimbangkan pilihan karir untuk menjadi seorang akuntan dari faktor-

faktor yang mempengaruhi niat mereka dalam memilih karir tersebut. 

Mahasiswa akuntansi cenderung memiliki persepsi negatif tentang 

profesi akuntansi yang mungkin mempengaruhi minat mereka untuk berkarir 

di bidang akuntansi dan bidang terkait seperti perbankan dan keuangan 

(Byrne & Willis, 2005). Hal ini telah menghasilkan banyak penelitian di 

kalangan sarjana, praktisi, dan pendidik mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pilihan dalam berkarir di bidang akuntansi (Mbawuni & 

Nimako, 2015). 

Mbawuni dan Nimako (2015) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat untuk karir di bidang akuntansi diantara mahasiswa 

Ghana. Menurut penelitian Mbawuni dan Nimako (2015) ada beberapa faktor 

yang dapat memepengaruhi niat mahasiswa akuntansi untuk memilih karir di 

bidang akuntansi. Yang pertama ada faktor accounting job outcomes, dimana 

hasil pekerjaan di bidang akuntansi dapat mendorong niat mahasiswa untuk 

memilih karir di bidang akuntansi. Kemudian ada faktor kedua yaitu 

accountants’ ethical behavior dimana persepsi perilaku etis dapat 

mempengaruhi niat mahasiswa untuk memilih karir di bidang akuntansi. 

Faktor ketiga, accounting job requirements dimana persyaratan pekerjaan 

yang mengacu dapat mempengaruhi niat mahasiswa untuk memilih karir di 
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bidang akuntansi. Faktor keempat, reputation of Accounting professionals 

merupakan reputasi yang diberikan individu terhadap karir di bidang 

akuntansi dimana individu tersebut mendapatkan citra positif. Reputation of 

Accounting professionals dapat mempengaruhi niat mahasiswa dalam 

pemilihan karir mereka. Faktor kelima, feeling about accounting profession 

dimana faktor ini memberikan perasaan positif bagi karir di bidang akuntansi 

sehingga dapat mempengaruhi niat mahasiswa dalam pemilihan karir mereka. 

Faktor keenam, accounting knowledge dimana pengetahuan akuntansi yang 

diperoleh mahasiswa melalui pendidikan maupun pengalaman dapat 

mempengaruhi niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. Faktor 

ketujuh, self efficacy memiliki pengaruh besar terhadap pengetahuan 

akuntansi mahasiswa dalam berkarir di bidang akuntansi.   

Niat atau intention untuk memilih karir di bidang akuntansi merupakan 

kemauan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian ini, 

mahasiswa yang memiliki niat untuk berkarir di bidang akuntansi secara tidak 

langsung akan mengatakan hal-hal yang positif mengenai pekerjaan mereka. 

Setelah itu, mereka juga akan merekomendasikan untuk berkarir di bidang 

akuntansi kepada orang lain. Hasil penelitian Mbawuni dan Nimako (2015) 

mengemukakan bahwa semakin kuat niat untuk memilih karir di bidang 

akuntansi maka secara signifikan hal tersebut akan mempengaruhi mahasiswa 

untuk rekomendasi karir di bidang akuntansi kepada orang lain.   

Mbawuni dan Nimako (2015) melakukan penelitian dengan 

menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai teori dasar untuk 
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pengembangan hipotesis dalam penelitiannya. TPB menyediakan kerangka 

kerja yang berguna untuk memahami bagaimana sikap, norma subjektif, dan 

kontrol perilaku harus digabungkan untuk mempengaruhi baik perilaku yang 

direncanakan dan perilaku sesungguhnya (Maharani, 2016). TPB dalam 

penelitian ini menjelaskan tentang niat untuk memilih karir, yang dipengaruhi 

oleh faktor-faktor. faktor kontrol perilaku (misalnya, self efficacy), dan faktor 

sikap yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfungsi sebagai prediksi 

niat untuk memilih karir di bidang akuntansi. Dengan menggunakan TPB 

dapat mendukung hubungan niat dan mengarahkan niat tersebut pada perilaku 

yang sesungguhnya (merekomendasikan untuk berkarir di bidang akuntansi).  

Peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian Mbawuni dan Nimako 

(2015) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa 

akuntansi dalam pemilihan karir di bidang akuntansi di Semarang, Indonesia. 

Berdasarkan kelemahan dan keterbatasan penelitian sebelumnya, maka 

penelitian ini akan menambah variabel nilai-nilai sosial, dan pelatihan 

profesional. Peneliti hanya menambahkan variabel nilai-nilai sosial dan 

pelatihan profesial karena peneliti sangat yakin dan mendapatkan banyak 

dukungan dari variabel ini. Penelitian ini bermaksud untuk menghasilkan 

bukti empiris mengenai  faktor-faktor mahasiswa dan mahasiswi akuntansi 

dalam pemilihan profesi sebagai akuntan. Serta penelitian ini melibatkan 4 

Perguruan Tinggi Swasta yang Jurusan Akuntansi terakreditasi A di Kota 

Semarang, yaitu Univeritas Katholik Soegijapranata (UNIKA), Univeristas 
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Dian Nuswantoro (UDINUS), Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 

dan Universitas Stikubank (Unisbank). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi mahasiswa sarjana akuntansi dalam memilih jalur karir 

mereka setelah lulus. Selain itu, lembaga pendidikan dapat mengambil 

manfaat dari penelitian ini sebagai dosen pengampu atau konselor akademis 

untuk membantu mahasiswa dalam pilihan karir mereka. Dan juga,badan 

akuntansi profesional dapat mengambil manfaat dari temuan ini untuk dapat 

merancang strategi perekrutan anggota mereka. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan  penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Niat Mahasiswa Akuntansi dalam Pemilihan Karir di Bidang Akuntansi: 

Aplikasi Theory of Planned Behavior (Studi Empiris pada Mahasiswa 

Akuntansi UNIKA, UDINUS, UNISSULA dan UNISBANK)” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah 

penelitian ini  adalah sebagai berikut :   

1. Apakah Accounting Job Outcomes berpengaruh positif terhadap  niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

2. Apakah Perceived Accountants’ Ethical Behavior berpengaruh positif 

terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  
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3. Apakah Accounting Job Requirements berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

4. Apakah Professional Training berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

5. Apakah Reputation of Accounting Profession berpengaruh positif terhadap  

niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

6. Apakah Feeling about accounting profession berpengaruh positif terhadap 

niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

7. Apakah Social Values berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk 

berkarir di bidang akuntansi ?  

8. Apakah Self Efficacy akan memediasi hubungan antara Accounting 

Knowledge terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi?  

9. Apakah Niat mahasiswa untukberkarir di bidang akuntansi berpengaruh 

positif  terhadap rekomendasi dari profesi akuntansi ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Apakah Accounting Job Outcomes berpengaruh positif terhadap  niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

2. Apakah Perceived Accountants’ Ethical Behavior berpengaruh positif 

terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  
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3. Apakah Accounting Job Requirements berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

4. Apakah Professional Training berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

5. Apakah Reputation of Accounting Profession berpengaruh positif terhadap  

niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

6. Apakah Feeling about accounting profession berpengaruh positif terhadap 

niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

7. Apakah Social Values berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk 

berkarir di bidang akuntansi ?  

8. Apakah Self Efficacy akan memediasi hubungan antara Accounting 

Knowledge terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi?  

9. Apakah Niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi berpengaruh 

positif  terhadap rekomendasi dari profesi akuntansi ? 

Manfaat Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Kontribusi riset  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

terdahulu, yaitu faktor-faktor niat mahasiswa dalam memilih karir di 

bidang akuntansi berpengaruh terhadap rekomendasi untuk berkarir di 

bidang akuntansi dengan menggunakan Theory of Planned Behavior.  
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2. Kontribusi Praktek bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas 

di Kota Semarang mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat 

mahasiswa dalam memilih karir di bidang akuntansi dengan menerapkan 

theory of planned behavior. Diharapkan Universitas menggunakan 

penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun metode 

pembelajaran yang tepat, guna meningkatkan keahlian dan pengetahuan 

akuntansi mahasiswa. Karena semakin tinggi pengetahuan akuntansi 

mahasiswa, maka niat mahasiswa semakin tinggi untuk berkarir dibidang 

akuntansi.  

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dosen pengampu dan konselor 

akademik untuk membatu mahasiswa dalam pemilihan karir mereka. 

Setelah diketahui karir apa yang ingindijalani mahasiswa akuntansi, pihak 

akademisi diharapkan membantu dan mendorong mereka untuk 

mencapainya sehingga mahasiswa dapat memanfaatkan masa 

perkuliahannya sebagai jembatan meraih kesuksesan berkarier mereka. 

3. Kontribusi Praktek bagi Organisasi Profesi atau Ikatan Akuntansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Organisasi 

Profesi atau Ikatan Akuntansi mengenai faktor-faktor seperti Accounting 

Job Outcomes, Accountants’ Ethical Behavior, Accounting Job 

Requirements, Professional Training, Reputation of Accounting 

Profession, Feeling about accounting profession, Social Values, 

Accounting Knowledge, dan self efficacy yang dapat mempengaruhi niat 
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mahasiswa dalam memilih karir di bidang akuntansi dengan menerapkan 

theory of planned behavior. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu Organisasi Profesi atau Ikatan Akuntansi untuk dapat 

merancang strategi perekrutan anggota mereka 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah mahasiswa yang belajar 

akuntansi sebagai S1 telah menurun 

di seluruh dunia, terutama di  

Amerika Serikat (Albrecht & Sack, 

2000 dalam Mbawuni dan Nimako, 

2015).  

Mahasiswa akuntansi cenderung memiliki 

persepsi negatif tentang profesi akuntansi yang 

mungkin mempengaruhi minat mereka untuk 

berkarir di bidang akuntansi dan bidang terkait 

seperti perbankan dan keuangan (Byrne & 

Willis, 2005). 

Theory of Planned Behavior  (TPB) 

Dari keterbatasan penelitian 

sebelumnya yaitu tidak memasukan 

semua variabel, penulis akan 

menambah dua variabel yaitu Nilai-

Nilai Sosial dan Pelatihan 

Profesional. 

Accounting Job Outcomes 

Accountants’ Ethical Behavior 

Accounting Job Requirements 

Professional Training 

Reputation of Accounting Profession 

Feeling about accounting 

Social Values 

Accounting Knowledge self efficacy 

Niat untuk 

memilih karir 

di bidang 

Akuntansi 

Rekomendasi 

untuk berkarir 

di bidang 

Akuntansi 



11 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:  

Bab I     Pendahuluan  

Pendahuluan yang terdiri latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan 

penelitian.  

Bab II   Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis  

Bab II ini terdiri dari landasan teori yang digunakan sebagai teori 

dasar dalam penelitian untuk mengembangkan hipotesis dan dari 

penelitian sebelumnya, hipotesis yang ada dapat dikembangkan 

dalam riset ini.  

Bab III  Metode Penelitian  

Metode penelitian terdiri dari populasi dan sampel penelitian, 

sumber dan jenis data penelitian, dan definisi dan pengukuran 

variabel dalam penelitian ini.  

Bab IV  Hasil dan Analisis  

Bab ini akan menjelaskan hasil perhitungan yang dibutuhkan untuk  

menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.  

Bab V   Kesimpulan dan Saran 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran 

 

  

 


