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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Karir merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kalangan 

seseorang yang berkaitan langsung dengan pekerjaan yang akan 

dijalaninya. Untuk memilih karir yang diinginkan seseorang diperlukan 

pengembangan bakat, keahlian, dan ketrampilan. Dalam memasuki 

Masyrakat Ekonomi Asean (MEA), di Indonesia profesi akuntan menjadi 

salah satu karir yang diincar MEA untuk dapat bersaing di dunia Global 

sehingga diperlukan peningkatan kualitas akuntan-akuntan. Kehalian yang 

dimiliki oleh Akuntan tidak selalu berkaitan dengan ilmu dan praktiknya, 

melainkan Akuntan harus memiliki pemahaman bahasa asing dan 

memhami serta menguasai teknologi yang sedang berkembang. Akuntan 

di Indonesia, terdapat profesi khusus dalam bidang profesinya, salah 

satunya Akuntan Publik  

Di Indonesia pendidikan untuk sarjana strata satu program studi 

akuntansi, dalam mata kuliahnya seperti auditiing masih menjadi mata 

kuliah memiliki sks yang cukup banyak. Hal tersebut menandakan bahwa 

universitas cenderung  untuk mencetak orang-orang untuk menjadi 

akuntan publik (Elfiswandi, Melmusi, & Chanigia, 2019). 
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Gambar 1.1 

Grafik Perkembangan Jumlah Akuntan Pubik di Indonesia 2016 – 

Juni 2019 

 

.Sumber : http://pppk.kemenkeu.go.id (2019) 

 Dari grafik diatas, secara keseluruhan menunjukkan bahwa jumlah 

akuntan publik di Indonesia mengalami tren kenaikan dari tahun 2016 

sampai Juni 2019. Menurut ketua umum Institut Akuntan Publik Indoneisa 

(IAPI) mengungkapkan bahwa Indonesia kekurangan jumlah akuntan 

publik yang tidak sebanding dengan masih banyaknya yang membutuhkan 

profesi tersebut dalam jumlah yang besar. Tarkosunaryo menyebutkan 

jumlah perusahaan di indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak badan 

yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebanyak 700.000 

perusahaan, dan hanya 30.000 perusahaan yang menggunakan audit 

eksternal / akuntan publik. Sedangkan dalam dunia bisnis, terdapat 

Undang-undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 68) 

yang menyebutkan bahwa perusahaan harus wajib diaudit oleh KAP 
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sehingga membutuhkan akuntan publik agar dapat menyajikan laporan 

keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.  

Pemilihan karir menjadi Akuntan Publik merupakan karir yang 

banyak diminati oleh kalangan mahasiswa yang mengambil jurusan 

Akuntansi. Hal ini disebabkan adanya persepsi mahasiswa akuntansi yang 

memilih Akuntan Publik adalah karir yang sesuai ilmu yang didapatkan 

semasa dibangku perkuliahan. Akuntan Publik dipandang suatu profesi 

yang menjanjikan dimasa yang akan datang. Selain itu profesi menjadi 

Akuntan Publik merupakan profesi yang terdapat tuntutan publik untuk 

mengkomunikasikan secara independen kepada stakeholder. 

 Dalam Penlitian Hermawan et al., (2018) mengungkapkan terdapat 

3 faktor yang dapat mempengaruhi mahasiswa akuntansi Airlangga dalam 

pemilihan karir menjadi akuntan publik diantaranya nilai Intrinsik, 

parental influence , dan persepsi mahasiswa. Dalam penelitian tersebut 

menggunakan sample peneliti mengambil sample sebanyak 150 orang 

mahasiswa akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya. Hasil penelitian 

tersebut menyatakan bahwa nilai intrinsik memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi Universitas 

Airlangga Surabaya sebagai akuntan publik, parental influence juga 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi Universitas Airlangga Surabaya sebagai akuntan 

publik, dan persepsi mahasiswa menggunakan pendekatan teori karier 
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anne roe menunjukkan hasil pengaruh yang positif dan signifikan 

mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya sebagai akuntan publik.   

Variabel Independen Intrinsik (X1), Gender (X2) , Parental 

Influence (X3), Persepsi Mahasiswa (X4), Pertimbangan Pasar Kerja (X5), 

Pengaruh Pengetahuan menurut “Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik,” terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan publik (X6) dalam penelitian Elfiswandi et al., (2019) 

yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa 

terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik (studi kasus pada 

mahasiswa jurusan akuntansi di kota padang). Dari penelitian tersebut 

Elfiswandi et al., (2019) menyatakan faktor nilai intrinsik berpengaruh 

terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik, faktor gender tidak 

pengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik, faktor parental 

influence tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan 

publik, faktor persepsi mahasiswa berpengaruh terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan publik, dan faktor pengetahuan UU no 5 tahun 2011 

tentang akuntan publik tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan publik. 

 Dalam penelitian ini, peneliti termotivasi untuk melakukan 

penelitian terhadap mahasiswa ekonomi Universitas-universitas di 

Semarang, serta peneliti ingin menambahkan variable baru parental 

influence. Peneliti mengacu pada penlitian dari Elfiswandi et al., (2019)  

yang mengungapkan bahwa terdapat pengaruh parental influencen 



5 
 

terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik di kota Padang, dengan 

obyek mahasiswa akuntansi di kota tersebut. Hal tersebut menjadi dasar 

peneliti beranggapan jika parental influence juga berperan penting bagi 

mahasiswa akuntansi Universitas-universitas di Semarang.  

Berdasarkan uraian latar belekang diatas, maka peneliti judul 

penelitian yang saya sampaikan adalah “ Analisis Faktor-faktor Yang 

Dapat Mempengaruhi Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap 

Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik. “ 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengambil beberapa 

rumusan masalah yang hendak akan dilakukan penelitian, yaitu :  

1. Apakah Parental Influence (pengaruh orang tua) berpengaruh  

terhadap pemilihan jalur karir mahasiswa akuntansi menjadi akuntan 

publik ? 

2. Apakah Nilai Intrinsik berpengaruh terhadap pemilihan jalur karir 

mahasiswa akuntan menjadi akuntan publik ?  

3. Apakah Persepsi Mahasiswa berpengaruh terhadap pemilihan jalur 

karir mahasiswa akuntan menjadi akuntan publik ?  

4. Apakah Pelatihan Profesional berpengaruh terhadap pemilihan jalur 

karir mahasiswa akuntan menjadi akuntan publik ?  

5. Apakah Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh terhadap pemilihan 

jalur karir mahasiswa akuntan menjadi akuntan publik ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini : 

1. Untuk dapat mengetahui apakah Parental Influence berpengaruh 

terhadap pemilihan karir mahasiswa menjadi akuntan publik. 

2. Untuk dapat mengetahui apakah Nilai Intrinsik berpengaruh terhadap 

pemilihan karir mahasiswa menjadi akuntan publik. 

3. Untuk dapat mengetahui apakah Persepsi Mahasiswa berpengaruh  

terhadap pemilihan karir mahasiswa menjadi akuntan publik. 

4. Untuk dapat mengetahui apakah Pelatihan Profesional berpengaruh 

terhadap pemilihan karir mahasiswa menjadi akuntan publik. 

5. Untuk dapat mengetahui apakah Pertimbangan Pasar Kerja 

berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa menjadi akuntan 

publik. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

ilmu dalam bidang pendidikan, terutama program studi akuntansi serta 

dapat mendukung penelitian-penelitian selanjutnya. 

 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi manager kantor akuntan publik.  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan manager dapat 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa 
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lulusan akuntansi menjadi akuntan publik, sehingga 

mendapatkan seorang akuntan sesuai dengan kriteria perusahaan 

tersebut. 

b. Bagi Kalangan Akademik.  

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan nilai tambah 

supaya meningkatkan kualitas pengajaran dalam rangka 

menambah mutu lulusan akuntansi yang ada di Universitas 

Unika Soegijapranata. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan ini terdapat 5 bab yaitu : 

Bab I  :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan peneltiian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab II :       LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pada bab ini, membahas mengenai landasan teori,  pengembangan 

hipotesis, dan kerangka pikir. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, merupakan metode peneltiian yang mengenai populasi dan 

sample, sumber dan jenis data, obyek penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran, alat dan analisis data. 

BAB IV : HASIL ANALISIS  
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Pada Bab ini berisi gambaran umum responden, distribusi jawaban 

responden, serta analisa dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan 

dalam penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah didapatkan, saran-

saran yang dapat berguna untuk masa mendatang, dan keterbatasan 

penelitian yang dialami penulis selama pengumpulan data berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


