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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam memilih sebuah karir pada era sekarang bukanlah suatu masalah 

yang mudah bagi mahasiswa akuntansi tingkat akhir maupun mahasiswa yang 

masih merencanakan karir masa depan. Pasalnya begitu banyak pilihan pekerjaan 

yang ada sehingga membuat mahasiswa akuntansi menjadi kesulitan dalam 

memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Namun, sudah begitu banyak 

mahasiswa memasuki dunia kerja yang sesuai dengan bidangnya, tetapi banyak 

juga dari mereka yang merasa tidak sesuai dengan bidang yang dipelajari. Oleh 

karena itu, penting bagi seorang mahasiswa akuntansi untuk mengerti dan 

mengetahui mengenai bidang yang diminati, sehingga mereka bisa memilih 

pekerjaan atau karir yang sesuai. pilihan karir adalah usaha individu untuk 

mempersiapkan diri untuk memasuki karir yang berhubungan dengan pekerjaan 

melalui serangkaian proses kegiatan yang terarah dan sistematis, sehingga mampu 

memilih karir yang sesuai dengan yang diinginkan. 

Pilihan karir telah menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi 

mahasiswa akuntansi saat ini. Pada dasarnya, keinginan mereka adalah menjadi 

seorang profesional di bidang akuntansi, supaya ilmu yang telah mereka pelajari 

kelak berguna dalam pemilihan karirnya. Pada karir sebagai akuntan, terdapat 

beberapa bidang pekerjaan yang dapat digeluti oleh mahasiswa lulusan akuntansi 

yaitu menjadi seorang akuntan publik (auditor), akuntan perusahaan, akuntan 

pemerintah, atau akuntan pendidik. Beragamnya pilihan karir tersebut membuat 

mahasiswa terkadang sulit mengambil keputusan dalam memilih. Sehingga, hal 

ini akan menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai pertimbangan apa yang 

mendasari pemilihan karir tersebut serta hal-hal apa yang diharapkan oleh 

mahasiswa akuntansi terhadap pilihannya itu. 

Pilihan karir dalam bidang akuntan memang sangat membingungkan bagi 

mahasiswa akuntansi. Akan tetapi, Pada era sekarang dari berbagai macam pilihan 

karir bidang akuntan, profesi auditor dipandang memiliki prospek yang cerah 
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karena profesi dalam bidang ini memberikan sebuah pekerjaan yang penuh 

tantangan dan pengalaman belajar yang tidak ternilai dalam lingkungan kerjanya. 

Profesi ini juga memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang 

menantang dan bervariasi karena dapat ditugaskan di berbagai tempat dan 

berbagai perusahaan yang memiliki ciri dan kondisi yang berbeda. Profesi akuntan 

publik termasuk dalam profesi-profesi termahal (Suyono, 2014).  

Selain harus mempunyai gelar sebagai akuntan, calon akuntan juga 

diharuskan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Publik 

Indonesia (IAPI) dan terdaftar di Departemen Keuangan. Hal ini dilakukan supaya 

calon akuntan dapat berpraktik sebagai akuntan maupun auditor. Selain memiliki 

persepsi kerja yang ideal, profesi auditor juga memiliki beberapa persepsi negatif 

diantaranya yaitu mengenai lingkungan kerja auditor, antara lain overtime, 

deadline atau budgets yang tidak realistis, depresi atau tekanan pekerjaan, serta 

politik dalam lingkungan pekerjaan perusahaan. Sehingga persepsi-persepsi inilah 

yang mengakibatkan banyaknya mahasiswa akuntansi diluar sana yang kurang 

berminat dalam memilih profesi auditor. 

Saat ini pertumbuhan akuntan publik yang ada di Indonesia masih rendah 

yaitu hanya 6,9% per tahun. Jumlah akuntan publik per Februari 2015 hanya 

berkisar  1.053 orang. Terjadi peningkatan jumlah sebesar 54 orang dari tahun 

2014 yang hanya sebanyak 999 orang. Akan tetapi kenaikan yang terjadi tidak 

sebanding jika dibandingkan dengan akuntan baru yang dapat mencapai sekitar 

1.700 orang setiap tahunnya (Nikita, 2019). 

 

Gambar 1.1 

Data Statistik Akuntan Publik Indonesia 



   

3 
 

 

Pertumbuhan akuntan publik dari tahun ketahun relatif sedikit apalagi 

pada tahun 2020 yang hanya bertambah 5 orang saja. Jika dilihat dari rentang 

umur, jumlah akuntan publik yang kurang dari umur 30 tahun hanya berjumlah 18 

orang saja. Dapat diartikan jika kontribusi milenial  dalam memilih  karir menjadi 

seorang akuntan saat ini masih sangat menurun. Banyaknya persepsi-persepsi 

yang ada pada mahasiswa mengenai profesi auditor membuat kurangnya minat 

berkarir dalam bidang ini. Persepsi biasanya melihat atau menginterpretasikan 

peristiwa, objek, serta manusia. Sehingga kebanyakan orang-orang bertindak atas 

dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan 

keyakinan yang terjadi sebenarnya. 

Menurut Munandar (2011) dalam memilih karir mahasiswa biasanya 

banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor seperti lingkungan kerja, fee audit 

finansial, pertimbangan pasar kerja, nilai-nilai sosial, dan pengakuan profesional. 

Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi pilihan karir mahasiswa. Beberapa penelitian membuktikan bahwa 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan karir mahasiswa. 

Lingkungan kerja merupakan suasana kerja yang meliputi sifat kerja 

(rutin, atraktif, dan sering lembur), tingkat persaingan antar mahasiswa dan 

tekanan kerja merupakan faktor dari lingkungan pekerjaan (Kasmir, 2018). 

Karena adanya banyak persepsi-persepsi mengenai lingkungan kerja,hal ini sangat 

mempengaruhi mahasiswa dalam menentukan pilihannya dalam berkarir. 
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Lingkungan kerja terdiri dari sifat pekerjaan, tingkat persaingan, dan banyaknya 

tekanan (Supomo, 2014). 

Hasil penelitian Siskayani & Saitri (2017), menunjukkan bahwa faktor 

lingkungan kerja, berpengaruh terhadap minat mahasiswa Departemen Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara menjadi auditor. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Iswahyuni (2018), bahwa faktor lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap pilihan karir. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan  yang membuktikan faktor lingkungan kerja tidak berpengaruh dalam 

pemilihan karir. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh cindy (2017). 

Menurut Sarwono (2010) sistem nilai berhubungan dengan perbedaan 

persepsi. Menurutnya, sistem nilai dalam masyarakat berpengaruh terhadap 

persepsi. Sistem nilai yang ada atau yang mengatur di dalam masyarakat itu salah 

satunya adalah sosial dan budaya. Sementara hal ini berkaitan antara persepsi 

individu dan pilihannya, bahwa sebagian besar sikap, tingkah laku, dan 

penyesuaian seseorang ditentukan oleh persepsinya. Jadi, dapat disimpulkan 

sementara bahwa Faktor sosial ini dapat menyebabkan terjadinya perbedaan 

persepsi pada setiap mahasiswa akuntansi terhadap pilihan karirnya. Persepsi 

mahasiswa mengenai Faktor sosial dijabarkan dalam enam dimensi oleh  Kotler, 

Philip & Armstrong (2001) diantaranya yaitu  (1) pengaruh dan kelompok, (2) 

mengikuti kelompok acuan primer (keluarga), (3) menunjukkan peran dan status, 

(4) pergeseran / perkembangan budaya, (5) subkultur sebagai masyarakat modern, 

(6) kelas sosial. 

Hasil penelitian Penelitian yang dilakukan oleh  Suyono (2014) 

menemukan bahwa faktor nilai sosial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan 

karir mahasiswa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasil tersebut 

juga didukung oleh penelitian Mentari & Cherrya D Wenny (2017). Namun, tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh   Siskayani & Saitri (2017) yang 

menemukan hasil nilai sosial tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir. 

Penelitian ini pun sejalan dengan Iswahyuni (2018) yang menyatakan nilai sosial 

tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir. 

Selain faktor lingkungan kerja dan nilai sosial, faktor lainya yaitu 

pelatihan profesional. Biasanya mahasiswa akuntansi, diberikan pilihan untuk 
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melanjutkan pendidikan profesi akuntan dimana dalam pendidikan tersebut 

mahasiswa akuntansi dapat melatih profesionalitasnya pada bidang akuntan. 

Pendidikan profesi akuntansi ini memberikan kesempatan mahasiswa untuk 

mendalami ilmu pada profesi yang ingin di jalaninya yang dalam penelitian ini 

adalah profesi sebagai auditor. Selain pengembangan diri dan ilmu, motivasi 

mahasiswa dalam memilih pendidikan profesi juga dapat sebagai jalan untuk 

mendapatkan penghargaan finansial. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iswahyuni (2018) yang 

menunjukkan bahwa pelatihan professional berpengaruh terhadap pemilihan karir. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Octavia Listiana & Nur Diana 

(2011) yang menyatakan pelatihan profesional berpengaruh terhadap pemilihan 

karir. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Mentari & Cherrya D Wenny (2017) yang menyebutkan bahwa faktor 

pelatihan profesional tidak berpengaruh dalam pemilihan karir. 

Faktor selanjutnya yaitu fee audit. Menurut Wibowo (2007) menjelaskan 

bahwa fee audit adalah besaran komisi auditor dapat bervariasi tergantung antara 

lain: risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang 

diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang 

bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Sehingga, hal ini fee audit 

menjadi persoalan terhadap setiap auditor. Karena fee dalam penugasan memiliki 

berbagai variasi yang mana menimbulkan tidak adanya penghasilan tetap dalam 

menjalankan profesi sebagai auditor. 

Pada hasil penelitian yang dilakukan Sari (2013) yang menyatakan fee 

audit berpengaruh terhadap pemilihan karir. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Chairunnisa (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor fee 

audit berpengaruh terhadap pemilihan karir. Namun, hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan Iswahyuni (2018) dimana fee audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap minat menjadi akuntan publik. Penelitian ini pun sejalan  Siskayani & 

Saitri (2017) yang menyatakan fee audit tidak berpengaruh terhadap pemilihan 

karir. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut. Objek dari 

penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi tingkat akhir universitas internasional 
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semen indonesia, universitas muhammadiyah gresik dan universitas gresik. 

Sehingga, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Lingkungan Kerja Auditor, 

Faktor sosial, Pelatihan Profesional Dan Fee Auditor Terhadap Pilihan Karirnya 

Sebagai Auditor (Pada Mahasiswa Tingkat Akhir Program Studi Akuntansi 

Universitas Internasional Semen Indonesia, Universitas Muhammadiyah Gresik 

Dan Universitas Gresik)”. 

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu lingkungan 

kerja, sosial, pelatihan profesional dan fee auditor. Sedangkan dalam variabel 

dependennya adalah pilihan karir sebagai auditor. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah persepsi mahasiswa akuntansi tingkat akhir mengenai lingkungan 

kerja auditor berpengaruh terhadap pilihan karir sebagai auditor? 

2. Apakah persepsi mahasiswa akuntansi tingkat akhir mengenai faktor 

sosial berpengaruh terhadap pilihan karir sebagai auditor? 

3. Apakah persepsi mahasiswa akuntansi tingkat akhir mengenai pelatihan 

profesional berpengaruh terhadap pilihan karir sebagai auditor? 

4. Apakah persepsi mahasiswa akuntansi tingkat akhir mengenai fee auditor 

berpengaruh terhadap pilihan karir sebagai auditor? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diapaparkan di atas, Adapun 

tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi tingkat akhir 

mengenai lingkungan kerja auditor terhadap pilihan karir sebagai auditor. 

2. Untuk menguji pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi tingkat akhir 

mengenai Faktor sosial terhadap pilihan karir sebagai auditor. 

3. Untuk menguji pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi tingkat akhir 

mengenai pelatihan profesional terhadap pilihan karir sebagai auditor. 
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4. Untuk menguji pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi tingkat 

akhirmengenai fee auditor terhadap pilihan karir sebagai auditor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperdalam 

pengetahuan mengenai profesi sebagai auditor. Sebagai acuan bagi peneliti 

supaya lebih memahami kembali mengenai bagaimana persepsi mahasiswa 

akuntansi dalam memilih karir khususnya sebagai seorang auditor. 

2. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang bermanfaat 

dan juga sebagai masukan serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

dalam mempertimbangkan pemilihan karirnya sebagai seorang auditor. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah 

pengetahuan dan pemahaman mengenai pemilihan karir. Dapat juga 

digunakan sebagai bahan pertimbangan jika meneliti topik permasalahan 

yang sama di masa yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yang terdiri 

dari  : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan juga sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai tinjian pustaka sebagai dasar dari penelitian yang 

terdiri atas landasan teori. Bab ini juga membahas tentang penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan juga hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Bab ini membahas mengenai desain penelitian yang meliputi identifikasi variabel 

yang digunakan dalam penelitian, tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data,metode pengumpulan data dan juga analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi objek penelitian yang dilaksanakan 

terdiri dari pengujian, analisis serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian serta saran-saran 

bagi penelitian mendatang. 

 


