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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Karier merupakan bagian dari sebuah perkerjaan dimana menurut KBBI  

berkarier adalah bekerja untuk mengembangkan karier.  Orang yang bekerja 

dalam bidang apapun entah pria maupun wanita kebanyakan menginginkan 

karier yang baik dimana ia mendapat kesuksesan karier dan hasil karier yang 

memuaskan. Kesuksesan karier baik obyektif dan subyektif adalah suatu hal 

yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu karena dengan pencapaiaan 

tersebut berarti mereka bisa dikatakan berhasil didalam pekerjaannya, 

sehingga tercipta kepuasan pribadi dan penilaian baik dari orang lain terkait 

pencapaian kesuksesan kariernya (Abdullah, 2017).   

Menurut (Heslin, 2000 dalam (Abdullah, 2017)) alasan pentingnya karier 

bagi setiap orang adalah karena berhubungan dengan dua aspek sekaligus, 

yaitu aspek finansial dan psikologis. Secara finansial karier yang cemerlang 

akan memberikan individu pendapatan lebih besar dibanding individu lain 

yang memiliki karier kurang bagus. Kemudian dari sisi psikologis akan 

membuat individu yang mencapai posisi karier tertentu akan merasa bangga, 

puas dan bahagia terhadap pencapaiannya tersebut.  Kedua aspek ini turut jadi 

penentu dalam pencapaian karier individu.  Namun kesuksesan dalam 

pencapaian karier tiap orang berbeda kembali kepada individu masing-

masing. 
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Dalam pencapaian hasil karier banyak faktor-faktor yang mempengaruhi 

dan pasti ada saja hambatan yang dihadapi.  Terutama bagi wanita faktor dan 

hambatan yang mempengaruhi lebih banyak.  Adanya stereotip atau citra 

buruk bahwa wanita dipandang lemah, manja, dan tidak bisa melakukan 

pekerjaan yang berat atau penuh tekanan mendukung alasan kenapa wanita 

dalam dunia kerja masih dibawah pria.  Selain itu ada pula anggapan bahwa 

wanita selain lemah juga tidak mampu untuk memimpin dan lebih banyak 

menggunakan perasaan sehingga wanita selalu menjadi nomor dua setelah 

pria.  Adanya anggapan, pandangan, dan perlakuan berbeda pada wanita 

dalam dunia kerja membuat wanita harus lebih ekstra dalam memajukan dan 

mengembangkan kariernya. 

Beberapa penelitian telah menyatakan hal-hal yang membuktikan bahwa 

wanita memang susah untuk mencapai kesuksesan karier. Dalam penelitian 

(Single, Donald, & Almer, 2018) yang menjadi fokus penelitian ini 

dikarenakan selama tiga dekade belakangan ini telah banyak wanita lulusan 

akuntansi namun wanita tidak berhasil mencapai puncak organisasi di profesi 

mereka. Penelitian lain juga mengungkapkan topik yang sama dimana pada 

instansi swasta daya kompetitif untuk mengembangkan karier lebih besar, 

namun pada kenyataannya yang menduduki jabatan tinggi di perusahaan 

masih didominasi oleh laki-laki (Yuliana Intan Lestari, 2015).   Hal ini 

diperkuat dengan adanya survei yang dilakukan oleh AICPA (AICPA, 2017) 

dimana hasilnya persentase posisi pada perusahaan atau kemitraan masih kuat 

dipegang oleh laki-laki dan survei ini hanya menunjukkan sedikit perubahan 
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dibanding dengan survei yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya 

dimana hanya ditemukan kurang dari seperempat posisi berpangkat yang 

dipegang oleh wanita. 

Banyaknya perempuan yang berkarier mengalami kehidupan tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan dalam ruang lingkup pekerjaannya yang 

membuat mereka bisa tertekan dan secara potensial mempengaruhi sikap 

terhadap perkembangan kariernya sehingga salah satu upaya untuk 

menunjang atau membantu hasil karier atau kinerja adalah dengan adanya 

bimbingan atau mempunyai mentor.  Terutama bagi wanita, mentor dalam 

bekerja cukup diperlukan untuk mendukung tidak hanya dari segi pekerjaan 

tapi juga sisi mental atau psikologis wanita untuk punya daya juang lebih 

besar.  Mentorship terbukti merupakan salah satu program pemajuan yang 

paling banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan dan  mempunyai 

dampak yang cukup besar berdasarkan survei yang dilakukan AICPA 

(AICPA, 2017).  Menurut {(Kram, 1985) dalam (Johnson & Scandura, 

1994)} wanita memiliki kesulitan mendapatkan akses ke orang-orang penting 

dalam organisasi tetapi bahwa dengan adanya mentor dapat membantu 

menarik perhatian yang diperlukan untuk kemajuan karier. 

Pada masa ini meningkatkan retensi dan mobilitas perempuan ke atas 

adalah tujuan yang dinyatakan oleh sebagian besar perusahaan dan kantor 

akuntan publik.  Mendorong hubungan mentor formal dan informal adalah 

inisiatif kunci dalam mencapai tujuan memajukan perempuan dalam 

akuntansi dan keuangan (Single et al., 2018). 
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Peneliti melakukan penelitian ulang dari penelitian yang berjudul “The 

Relationship of Advocacy and Mentorship With Female Accountants’ Career 

Success” (Single et al., 2018) dimana kurun waktu penelitian dari Single et al. 

(2018) ini masih terhitung baru sehingga kemungkinan besar permasalahan 

wanita tidak berhasil mencapai puncak dalam organisasi masih terjadi 

sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan mentorship pada 

kesuksesan karier akuntan wanita terutama di Indonesia selain itu juga untuk 

membuktikan hasil penelitian yang telah dilakukan di Amerika ini jika 

dilakukan di Indonesia .   Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan 

validitas eksternal, dimana dilakukan dinegara yang berbeda hasilnya tetap 

konsisten.  Selain itu penelitian ini juga menambahkan akuntan laki-laki 

sebagai responden sehingga dalam penelitian ini respondennya adalah 

akuntan wanita dan laki-laki dimana penambahan gender laki-laki dalam 

responden ini berfungsi sebagai pembanding untuk melihat kinerja manakah 

yang lebih baik dengan adanya mentor, apakah akuntan wanita atau akuntan 

laki-laki.  Meskipun penelitian dari (Single et al., 2018) hasilnya sudah 

konsisten dengan literatur umum tapi disarankan untuk penelitian selanjutnya 

dapat melakukan eksplor terhadap sampel untuk lebih dapat generalisasi hasil 

yang dimana pada penelitian yang sebelumnya sampel sebagian besar berasal 

dari akuntan publik sehingga mengalami kesulitan untuk menggeneralisasi 

dari akuntan perusahaan.  

Dengan melakukan penelitian ini peneliti ingin menguji hubungan antara 

hasil karier yang objektif serta keyakinan tentang promosi di masa depan 
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apakah akan lebih baik dengan adanya mentor dan juga menguji tentang hasil 

dan keyakinan keberhasilan karier di masa depan berdasar asal mentor dan 

fungsi mentor yang ada.  Sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan 

judul “ HUBUNGAN MENTORSHIP DENGAN KESUSKESAN KARIER 

AKUNTAN DI KOTA SEMARANG”. 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Apakah akuntan dengan mentor akan melaporkan hasil karier yang 

lebih baik daripada akuntan tanpa mentor? 

b. Apakah akuntan akan melaporkan hasil karier yang lebih baik ketika 

hubungan mentor mereka adalah tipe pengembangan karier daripada 

tipe psychosocial atau role modelling? 

c. Apakah akuntan dengan mentor informal akan melaporkan hasil karier 

yang lebih baik daripada akuntan dengan mentor yang ditugaskan 

secara formal? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah akuntan dengan mentor akan 

melaporkan hasil karier yang lebih baik daripada yang tanpa 

mentor. 
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b. Untuk mengetahui apakah akuntan akan melaporkan hasil karier 

yang lebih baik ketika hubungan mentor mereka adalah tipe 

pengembangan karier daripada psychosocial atau role modelling. 

c. Untuk mengetahui apakah akuntan dengan mentor informal akan 

melaporkan hasil karier yang lebih baik daripada yang memiliki 

mentor yang ditugaskan secara formal. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh mentor terhadap hasil karier pada akuntan di 

Kota Semarang. 

b. Bagi akuntan 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan 

tentang pentingnya pengaruh memiliki seorang mentor pada 

kesuksesan karier bagi akuntan. 

c. Bagi perusahaan 

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

bagi perusahaan dan KAP tentang pentingnya mentor dan untuk 

pengembangan karier akuntannya. 
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