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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis telah membawa perubahan yang sangat 

besar bagi kehidupan, sehingga perguruan tinggi dituntut untuk 

menghasilkan mahasiswa yang kompeten dan berprestasi di bidangnya 

serta siap pakai didunia kerja. Salah satu faktor seseorang memutuskan 

untuk melanjutkan kuliah adalah karena mahasiswa ingin mendapatkan 

posisi jabatan karier yang bagus di dunia kerja. Di era sekarang ini banyak 

pilihan jurusan kuliah yang ditawarkan baik di perguruan tinggi negeri 

maupun perguruan tinggi swasta yang tentu sudah menjanjikan karier apa 

yang bisa diambil mahasiswa setelah lulus nanti. Program studi akuntansi 

banyak diminati oleh calon mahasiswa, hal ini dikarenakan program studi 

akuntansi mempunyai peluang karier yang besar serta luas.  

Mahasiswa akuntansi yang telah menyelesaikan jenjang kuliah 

dapat memilih pilihan alternatif pada karier yang diminati. Perencanaan 

karier oleh mahasiswa akuntansi didasarkan pada segala sesuatu yang 

mahasiswa harapkan atau inginkan dalam karier yang ingin mahasiswa 

jalani nanti di dunia kerja, seperti mahasiswa akuntansi yang memilih 

karier sebagai akuntan publik. Menurut Hastuti dan Kartika (2017) 

pemilihan karier oleh mahasiswa akuntansi sebagai akuntan publik tentu 

sudah didukung oleh persepsi mahasiswa terhadap karier yang dipilih dan 

mahasiswa tersebut sudah mempunyai pandangan dan mempertimbangkan 

dari apa sajakah tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang akan dihadapi 

saat mahasiswa tersebut menggeluti profesi sebagai akuntan publik. Dalam 

pemilihan karier sebagai akuntan publik, mahasiswa akuntansi telah 

mempunyai banyak pertimbangan dan pandangan untuk menentukan serta 

memutuskan apakah karier yang dipilih tersebut merupakan karier terbaik 

yang dapat diambil atau tidak (Arismutia, 2017). Beberapa faktor yang 

menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih karier sebagai akuntan 
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publik adalah penghargaan finansial/gaji, pelatihan profesional, pengakuan 

profesional, lingkungan kerja, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja 

dan personalitas. 

Profesi akuntan publik mempunyai peran yang sangat besar bagi 

perusahaan, terutama dalam mengaudit laporan keuangan yang dibutuhkan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, pemilik 

perusahaan, pemerintah dan masyarakat. Seorang akuntan publik selaku 

pihak independen mempunyai tugas dan bertanggungjawab memastikan 

bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh klien tersebut wajar dan dapat 

dipercaya serta menampilkan informasi yang sebenarnya mengenai 

keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan yang telah diaudit sehingga 

menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Peran akuntan publik 

sangat besar sehingga jasa dari akuntan publik semakin banyak dibutuhkan 

namun minat mahasiswa untuk berkarier sebagai akuntan publik masih 

sangat rendah. Minat mahasiswa akuntansi dalam berkarier sebagai 

akuntan publik masih sangat rendah dikarenakan proses untuk menjadi 

seorang akuntan publik membutuhkan waktu yang cukup lama dan 

panjang terutama dalam mendapatkan izin sebagai akuntan publik.  

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karier sebagai 

akuntan publik merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena dengan 

diketahui pilihan karier yang diminati mahasiswa, maka dapat diketahui 

alasan seseorang memilih karier tersebut. Minat dan rencana karier yang 

jelas akan sangat berguna dan membantu dalam mempersiapkan diri untuk 

mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diterima serta dapat 

menentukan apa yang akan dipersiapkan dalam menekuni karier yang 

dipilihnya tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam 

pemilihan karier sebagai akuntan publik pada mahasiswa S1 akuntansi di 

perguruan tinggi swasta kota Madiun. Penelitian ini mereplikasi pada 

penelitian yang dilakukan oleh Hastuti dan Kartika (2017). Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hastuti dan 

Kartika (2017). Perbedaan tersebut terletak pada lokasi dan sampel. Lokasi 

dan sampel penelitian yang dilakukan Hastuti dan Kartika (2017) pada 

mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank 

(UNISBANK) Semarang sedangkan lokasi dan sampel penelitian ini 

dilakukan pada Mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan Tinggi di Kota 

Madiun.  

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil judul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Dalam 

Pemilihan Karier Sebagai Akuntan Publik (Studi Emipiris pada 

Mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan Tinggi Kota Madiun)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang 

masalah, maka dengan ini dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu: 

1. Apakah penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat 

pemilihan karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di 

Perguruan Tinggi Kota Madiun? 

2. Apakah pelatihan profesional berpengaruh positif terhadap minat 

pemilihan  karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di 

Perguruan Tinggi Kota Madiun? 

3. Apakah pengakuan profesional berpengaruh positif terhadap minat 

pemilihan karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di 

Perguruan Tinggi Kota Madiun? 
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4. Apakah lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap minat 

pemilihan karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di 

Perguruan Tinggi Kota Madiun? 

5. Apakah nilai-nilai sosial berpengaruh positif terhadap minat 

pemilihan karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di 

Perguruan Tinggi Kota Madiun? 

6. Apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif terhadap minat 

pemilihan karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di 

Perguruan Tinggi Kota Madiun? 

7. Apakah personalitas berpengaruh positif terhadap minat pemiihan 

karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan 

Tinggi Kota Madiun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini dilakukan 

untuk membuktikan secara empiris bahwa: 

1. Penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat pemilihan 

karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan 

Tinggi Kota Madiun. 

2. Pelatihan profesional berpengaruh positif terhadap minat pemilihan 

karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan 

Tinggi Kota Madiun. 

3. Pengakuan profesional berpengaruh positif terhadap minat pemilihan 

karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan 

Tinggi Kota Madiun. 

4. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap minat pemilihan karier 

akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan Tinggi 

Kota Madiun. 

5. Nilai-nilai sosial berpengaruh positif terhadap minat pemilihan karier 

akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan Tinggi 

Kota Madiun. 
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6. Pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif terhadap minat 

pemilihan karier akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di 

Perguruan Tinggi Kota Madiun. 

7. Personalitas berpengaruh positif terhadap minat pemilihan karier 

akuntan publik pada mahasiswa S1 Akuntansi di Perguruan Tinggi 

Kota Madiun. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian 

di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi akademisi hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menyusun metode pembelajaran program studi akuntansi. 

2. Manfaat praktis bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan mengenai keinginan dan ekspektasi calon 

pekerja dalam memilih kariernya, agar mahasiswa lulusan akuntansi 

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang yang didalami selama 

dalam perkuliahan atau dalam pelatihan. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis, rerangka penelitian, rerangka konseptual. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, identifikasi, defenisi 

operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel serta 

teknik analisis data. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab data dan pembahasan berisi gambaran umum objek penelitian, 

deskripsi data, hasil analisis data, pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang berisi 

jawaban dari rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran bagi 

penelitian selanjutnya yang diharapkan bermanfaat bagi banyak pihak. 


