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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Harapan 

 Teori Harapan dari Victor H.Vroom  menurut teori ini motivasi 

merupakan akibat dari suatu hal yang ingin dicapai oleh seseorang dari 

perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mempengaruhi 

pada hasil yang akan diinginkan, artinya bahwa jika seseorang ingin 

mencapai sesuatu maka seseorang akan memperkirakan tindakan-

tindakan yang bisa mengarah pada hasil yang diinginkannya. Sebagai 

contohnya seorang karyawan akan berupaya lebih baik jika karyawan 

tersebut meyakini upaya itu menghasilkan penilaian kerja yang baik. 

Penilaian karyawan yang baik akan mendorong imbalan organisasi 

seperti bonus, kenaikan pangkat, kenaikan gaji selanjutnya imbalan 

tersebut akan memenuhi sarana pribadi karyawan. Vrom dalam Koontes 

(1990) mengemukakan bahwa orang-orang yang akan termotivasi untuk 

melakukan hal-hal tertentu guna mencapai tujuan apabila mereka yakin 

bahwa tindakan mereka akan mengarah pada pencapaian tujuan 

tersebut. 

 Rivai (2006) “motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai 

yang mempengaruhi indivdu untuk mencapi hal yang spesifik sesuai 

dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut invisible yang 

memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku 

dalam mencapai tujuan” dorongan individu bertingkah laku dalam 
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mencapai tujuan tersebut terdiri dari dua komponen yaitu : Arah prilaku 

(kerja untuk mencapai tujuan) dan kekuatan prilaku (seberapa kuat 

individu dalam bekerja). Menurut Victor H.Vroom  Teori Harapan ini 

didasarkan atas:  

1. Harapan (Expectancy), adalah suatu kesempatan yang diberikan 

akan terjadi karena perilaku. Harapan akan berkisar antara nilai 

negatif (sangat tidak diinginkan sampai dengan nilai positif (sangat 

diinginkan). Harapan negatif menunjukkan tidak ada kemungkinan 

sesuatu hasil akan muncul sebagai akibat dari tindakan tertentu, 

bahkan hasilnya bisa lebih buruk. Sedangkan harapan positif 

menunjukkan kepastian bahwa hasil tertentu akan muncul sebagai 

konsekuensi dari suatu tindakan atau perilaku. 

2. Nilai (Valence), adalah kekuatan relatif dari keinginan dan 

kebutuhan seseorang. Suatu intensitas kebutuhan untuk mencapai 

hasil, berkenaan dengan preferensi hasil yang dapat dilihat oleh 

setiap individu. Bagi seorang individu, perilaku tertentu mempunyai 

nilai tertentu. Suatu hasil mempunyai valensi positif apabila dipilih, 

tetapi sebaliknya mempunyai valensi negatif jika tidak dipilih.  

3. Pertautan (Instrumentality), yaitu besarnya kemungkinan bila 

bekerja secara efektif, apakah akan terpenuhi keinginan dan 

kebutuhan tertentu yang diharapkannya. Indeks yang merupakan 

tolok ukur berapa besarnya perusahaan akan memberikan 

penghargaan atas hasil usahanya untuk pemuasan kebutuhannya. 
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Craig C. Pinder (1948) dalam bukunya work motivation berpendapat 

bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harapan 

ekspektasi seseorag yaitu : 

1. Harga diri 

2. Keberhasilan waktu melaksanakan tugas  

3. Bantuan yang dicapai dari seorang supervisor dan pihak 

bawahan 

4. Informasi yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas 

5. Bahan-bahan baik dan peralatan baik untuk bekerja 

Teori pengharapan berfokus pada 3 hubungan (Robbins,2006) : 

1. Hubungan upaya-kinerja : Probabilitas yang dipersiapkan oleh 

individu yang mengeluarkan sejumlah upaya tertentu untuk 

mendorong kinerja. 

2. Hubungan kinerja-imbalan : Sampai sejauh mana individu itu 

meyakini bahwa bekerja pada tingkat tertentu akan mendorong 

tercapainya kinerja yang diinginkan. 

3. Hubungan imbalan-sasaran pribadi : sampai sejauh mana 

imbalan-imbalan organisasi memenuhi sasaran atau kebutuhan 

pribadi individu serta potensi daya tarik imbalan tersebut bagi 

individu tersebut. 

Kesimpulan dari teori pengharapan yaitu sejauhmana keterkaitan 

individu terhadap pengharapan yang diinginkan dan seberapa kuat 

motivasi individu tersebut untuk mencapai harapan yang ingin dicapai 
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serta pemahaman individu terkait antara upaya dan kinerja, kinerja dan 

hubungan serta antara imbalan  dan sasaran pribadi. Penelitian ini 

menggunakan pendapat dari Victor H.Vroom karena teori ini 

mempunyai makna jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan 

sehingga berupaya untuk memperoleh sesuatu cukup besar, maka yang 

bersangkutan akan sangat terdorong untuk meningkatkan kinerja dan 

memperoleh hal yang diinginkan begitu sebaliknya jika harapan 

memperoleh yang diinginkan itu tipis maka motivasi untuk berupaya 

mendapatkan yang diinginkan akan menjadi rendah. Pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi salah satunya ditentukan dengan teori 

pengharapan, karir yang akan mereka pilih sesuai daya tarik yang 

mereka pilih dan tentunya setelah selesai menjalankan jenjang 

pendidikan sastra satu. Misalnya mereka memilih suatu karir karena 

imbuhan orgaisasi yang layak seperti bonus, gaji yang tinggi atau 

promosi jabatan. Dan mahasiswa pastinya mempunyai harapan karir 

yang dipilihnya dapat memberikan apa yang mereka inginkan ditinjau 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih 

karir seperti pengharapan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 

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

kerja.  

2.1.2 Profesi Akuntan 

Profesi akuntan merupakan sebuah pekerjaan yang berhubungan 

dengan akuntansi atau keahlian pada bidang akuntansi baik bidang 

pekerjaan Akuntansi Publik, Akuntan Pendidik, Akuntan Pemerintah, 
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Akuntan Perusahaan. Profesi akuntan ini dianggap seperti organisasi 

profesi lainnya contoh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Setiap 

profesi akuntan memiliki tugas yang berbeda-berda contohnya sebagai 

berikut: 

1. Profesi Akuntan Pendidik 

 Akuntan yang memiliki tugas utama mengajarkan dan 

mengembangkan akuntansi, misalnya pendidikan akuntansi, 

mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan 

melakukan penelitian ilmiah dibidang akuntansi.Untuk 

mendapatkan gelar akuntan, maka sarjana ekonomi jurusan 

akuntansi harus menempuh program pendidikan profesi 

akuntansi (PPAk). 

2. Profesi Akuntan Pemerintah 

Ruang lingkup tugas dari akuntan pemerintah adalah: 

1. Menyusun rencana pendapatan dan belanja Negara 

2. Mengadakan pemeriksaan intern pada perusahaan 

Negara 

3. Mengadakan pemeriksaan keuangan pada lembaga-

lembaga pemerintah. 

3. Profesi Akuntan Perusahaan 

Ruang lingkup tugas dari akuntan perusahaan adalah: 

1. Menyusun sistem akuntansi yang diperlukan 

perusahaan 
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2. Menyusun laporan keuangan bagi pihak intern dan 

ekstern. 

3. Menyusun anggaran perusahaan. 

4. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan sistem 

akuntansidan anggaran; menyelesaikan masalah-

masalah perpajakan, seperti penghitungan pajak. 

4. Profesi Akuntan Publik 

Ruang lingkup tugas dari akuntan perusahaan adalah: 

1. Pemeriksaan laporan keuangan 

2. Penyusunan sistem akuntansi  

3. Peyusunan laporan keuangan untuk kepentingan 

perpajakan 

4. Konsultan manajemen 

Profesi akuntan Di Indonesi dimulai sejak zaman (1642) VOC 

akuntan Belanda mendomisili akuntan-akuntan diperusahaan yang 

dimonopoli penjajah hingga abat ke 19, pada masa pendidikan Jepang 

pendidikan akuntansi diselenggarakan oleh departemen keuangan yang 

berupa khursus akuntansi Di Jakarta. Profesi merupakan aktifitas 

intelektual yang dipelajari dan diselenggarakan secara formal dan 

memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan 

yang bertanggungjawab pada keilmuan. 

Untuk mencapai hasil kerjanya berikut ciri-ciri Profesi menurut 

Harapah (1991) : 
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1. Memiliki bidang ilmu yang merupakan pedoman dalam 

melaksanakan keprofesiannya. 

2. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah 

laku anggotanya dalam profesi tersebut. 

3. Berhimpun dalam satu organisasi resmi yang diakui oleh 

masyarakat atau pemerintah. 

4. Keahlianya dibutuhkan oleh masyarakat. 

5. Bekerja bukan sebagai motif komersil tetapi didasarkan kepada 

fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat. 

2.1.3 Pendidikan Profesi Akuntan Publik 

  Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 179/U/2001, 

sebutan profesi Akuntan (Ak) dapat diperoleh melalui Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPAk). Sebelumnya sebutan Akuntan hanya 

diberikan kepada lulusan S-1 Akuntansi dari Perguruan Tinggi Negeri 

tertentu atau bagi mereka yang telah lulus Ujian Negara Akuntansi 

(UNA). Sebutan Akuntan ini secara spesifik merupakan persyaratan 

untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). Sedangkan 

ketentuan penyelenggaraan PPA diatur dalam Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional No. 179/U/2001, tanggal 21 Nopember 

2001. 

  Sebelum menjalankan pendidikan profesi akuntan harus terlebih 

dahulu menyelesaikan pendidikan jenjang strata satu baik pada PTN 

maupun PTS dan melanjutkan pendidikan profesi akuntan (PPAk) 

untuk menyelesaikan pendidikan ini dibutuhkan 2 semester atau sama 
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dengan 1 tahun (tergantung dari kelas yang diambil dan universitas) 

setelah menyelesaikan PPAk maka akan mendapat gelar sebagai 

akuntan dan mendapatkan register nomor akuntan dari kementrian 

keuangan untuk mendapatkan nomor tersebut membutuhkan 3-4 bulan 

sejak lulus dari pendidikan profesi, akan tetapi bagi yang lulus 

sebelum tanggal 31 Agustus 2004 makan akan langsung mendapatkan 

gelar akuntan untuk (PTN) Sedangkan untuk (PTS). Untuk dapat 

menjalankan profesinya sebagai akuntan publik di Indonesia, seorang 

akuntan harus lulus dalam ujian profesi yang dinamakan Ujian 

Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) dan kepada lulusannya berhak 

memperoleh sebutan "CPA Indonesia" (sebelum tahun 2007 disebut 

"Bersertifikat Akuntan Publik" atau BAP). Sertifikat akan dikeluarkan 

oleh IAPI. Sertifikat akuntan publik tersebut merupakan salah satu 

persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai akuntan 

publik dari Departemen Keuangan. Dengan adanya Pendidikan Profesi 

Akuntan,maka dapat dilihat model pendidikan profesi akuntansi yang 

menghasilkan akuntan-akuntan di Indonesia adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Siklus Pendidikan Profesi Akuntan Publik 

 

Sumber : Mochammad Audi Alhaidar (2013) 

 Syarat-syarat menjadi akuntan publik sebagai berikut : 

1. Mempunyai Sertifikat Tanda Lulus USAP resmi atau sah 

yang diterbitkan oleh perguruan tinggi terakreditasi IAPI 

atau sertifikat resmi dari IAPI itu sendiri sebagai lembaga 

resminya. 

2. Jika tanggal kelulusan USAP lewat 2 tahun, maka wajib 

menyerahkan bukti telah selesai mengikuti 

program Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) dengan 

SKP atau Satuan Kredit PPL paling sedikit sebanyak 60 

SKP dalam 2 tahun terakhir. 

3. Memiliki pengalaman praktik di bidang audit umum atas 

laporan finansial/keuangan dengan jam terbang paling tidak 

1000 jam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir serta paling 

http://rocketmanajemen.com/prospek-kerja-akuntansi/
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sedikit 500 jam memimpin/mensupervisi persarikatan audit 

umum yang diresmikan oleh Pimpinan Rekan KAP. 

4. KTP/Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Republik 

Indonesia. 

5. Memiliki NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak. 

6. Tidak pernah menerima sanksi pencabutan izin sebagai 

akuntan publik. 

7. Tidak pernah dipidana yang memiliki kekuatan hukum 

tetap karena melakukan kejahatan pidana dengan ancaman 

penjara 5 tahun atau lebih. 

8. Anggota IAPI. 

9. Tidak berada dalam keadaan pengampunan. 

10. Membuat dan mengajukan surat permohonan, dengan 

melengkapi formulir Permohonan Izin Akuntan Publik, 

serta membuat surat pernyataan untuk tidak merangkap 

jabatan. 

11. Membuat surat pernyataan bermaterai cukup sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 46, serta segala informasi data 

persyaratan yang diajukan/disampaikan adalah benar dan 

tidak mengada-ngada. 

2.1.4 Profesi Akuntan Publik 

Undang-undang Nomor 34 Tahun  1954 untuk melindungi 

masyarakat dan juga akuntan publik dalam memberi jasa maka harus 

ada undang-undang yang mengatur profesi akuntan publik, akan tetapi 
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sekarang sudah tidak menggunakan undang-undang No.34 karena 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini dan tidak mengatur 

hal-hal mendasar bagi akuntan publik, Undang-Undang yang sekarang 

digunakan yaitu No.5 tahun2011 yang dibuat oleh Pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditanda tangani oleh Presiden 

pada tanggal 3 Mei 2011. 

Akuntan Publik adalah seseorang yang sudah memperoleh izin 

untuk memberikan jasanya sebagimana diatur dalam undang-undang 

tersebut serta akuntan publik berperan meningkatkan kualitas dan 

kredibilitas informasi keuangan dan mendorong peningkatan good 

corporate governance.Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan 

harus berpedoman pada 3 prinsip yaitu Norma pemeriksa akuntansi, 

Tolak ukur mutu pekerja, Prinsip akuntansi Indonesia. 

Peraturan mentri Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan 

Publik, Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan 

jasa akuntansi tertentu dan menerima pembayaran atas jasa yang telah 

diberikannya, semakin besar perusahaan maka semakin mahaljasa 

untuk mengaudit karena lebih tinggi tingkat kesulitannya, akuntan 

publik berperan sebagai pihak independen dalam menilai kesesuaian 

laporan keuangan, perusahaan dengan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum seorang akuntan harus bersikap jujur (integritas) karena banyak 

pihak-pihak sangat bergantung pada pendapat atau opini dari akuntan 

publik untuk mengambil suatu keputusan. 
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Mulyadi (1992) Akuntan publik merupakan akuntan profesional 

yang menjual jasanya kepada masyarakat, terutama bidang 

pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. 

Pemeriksaan tersebut pertama ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan 

para investor, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama 

instansi pajak) selain itu akuntan juga membuka jasa lain seperti 

konsultan bidang manajemen, konsultan pajak, penyusunan sistem 

akuntansi, penyusunan laporan keuangan. 

2.1.4.1 Jasa Yang Dihasilkan Oleh Akuntan Publik 

a. Jasa Asuransi 

Merupakan jasa profesional independen yang meningkatkan 

mutu informasi bagi pengambilan keputusan. 

b. Jasa Atestasi 

Merupakan suatu pendapat pertimbangan orang yang 

independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas 

yang sesuai dalam hal  material dengan kriteria yang sudah 

ditetapkan. Jasa astestasi terbagi menjadi 4 bagian : 

1. Audit 

Jasa audit mencakup perolehan dan penilaian bukti 

yang mendasari laporan keuangan historis suatu entitas 

yang berisi asersi yang dibuat manajemen entitas 

tersebut. 
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2. Review  

Berupa pernyataan keterangan dan prosedur analitik 

terhadap informasi keuangan suatu entitas dengan 

tujuan untuk memberikan keyakinan negatif atas asersi 

yang terkandung dalam informasi tersebut. 

3. Examination (Pemeriksaan) 

Berupa pernyataan suatu pendapat atas kesesuaian 

asersi yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang 

telah ditetapkan  

4. Jasa Nonasurance 

Jasa nonasuransi adalah jasa yang dihasilkan oleh 

akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan 

suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, 

atau bentuk lain keyakinan. 

2.1.5 Karir Di Kantor Akuntan Publik 

  Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah 

mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan 

publik dalam memberikan jasanya. Pemeriksaan laporan keuangan 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari pihak  intern perusahaan 

maupun ekstern perusahaan (kreditur, investor, calon kreditur, calon 

investor, instansi pemerintah, dan masyarakat). Dalam realitanya 

akuntan publik melaksanakan empat jenis jasa utama yaitu atestasi, 

perpajakan, konsultasi manajemen, serta jasa akuntansi dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Keuangan_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan_publik
https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntan_publik
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pembukuan. Berikut adalah gambaran jenjang karir akuntan publik 

(Mulyadi, 2002) : 

1. Auditor Junior, bertugas melaksanakan prosedur audit secara 

rinci, membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan 

pekerjaan audit yang telah dilaksanakan. 

2. Auditor senior, bertugas melaksanakan dan tanggung jawab 

untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuai 

dengan rencana, mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor 

junior 

3. Manager, merupakan pengawasan audit yang bertugas 

membantu auditor senior dalam merencanakan program audit 

dan waktu audit : review kertas kerja, laporan audit dan 

management letter laporan hasil managerial) 

 Akuntan publik biasanya disebut dengan auditor yaitu seorang 

praktisi dan gelar profesinya yang diberikan pada akuntan yang sudah 

mendapat izin dari kementrian keuangan RI untuk memberikan jasa 

kepada yang audit dan review atau laporan keuangan, audit kinerja dan 

audit khusus serta jasa dalam bidang non atestasi lainnya seperti jasa 

konsultan, jasa kompilasi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan 

dengan keuangan.untuk dapat berpraktik dalam profesi akuntan publik 

seseorang harus memenuhi syarat pendidikan dan pengalaman kerja 

tertentu, selain sudah memiliki gelar akuntan yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi akuntansi pada suatu universitas tertentu (berlaku 

sejak 2004) dan lulus sertifikasi dari IAI dengan memperoleh sebutan 
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BAP (Bersetifikat Akuntan Publik). Berkarir dikantor akuntan pubik 

dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi dan bervariasi 

dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari karir lainnya 

karena semakin besar perusahaan klien yang ditangani maka semakin 

besar pendapatan yang diperoleh. Menurut Rivai (2006),  konsep-

konsep dasar perencanaan karir, yakni :  

1. Karir  

Karir merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus 

kehidupan pekerjaan seseorang. 

2. Jenjang Karir. 

Jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan berurutan yang 

membentuk karir seseorang. 

3. Tujuan Karir. 

Tujuan karir merupakan posisi mendatang yang diupayakan 

pencapaiannya  oleh seseorang sebagai bagian karirnya. Tujuan-

tujuan ini berperan sebagai benchmark sepanjang karir seseorang. 

4. Perencanaan Karir. 

Perencanaan karir merupakan merupakan proses dimana seseorang 

menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tuuan-tujuan 

tersebut.  

5. Pengembangan Karir. 

Pengembangan karir terdiri dari peningkatan pribadi yang 

dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir 

pribadinya.  
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Dengan demikian karir adalah seluruh pekerjaan yang dimiliki 

atau dilakukan oleh individu selama masa hidupnya. Karir merupakan 

pola dari pekerjaan dan sangat berhubungan dengan pengalaman 

(posisi, wewenang, keputusan, dan interpretasi subjektif atas 

pekerjaan), dan aktivitas selama masa kerja individu. Pengertian ini 

menekankan bahwa karir tidak berhubungan dengan kesuksesan atau 

kegagalan, namun lebih kepada sikap dan tingkah laku, dan kontinuitas 

individu dalam aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaannya. 

2.1.6 Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik 

  Pemilihan karir adalah  kesanggupan memilih suatu rangkaian 

pekerjaan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja dan 

selanjutnya untuk masa depan yang ditentukan oleh sikap pemahaman 

diri (kemampuan atau kecakapan yang dimiliki, minat, cita-cita, ciri 

spesifik, kondisi fisik dan kesehatan), pemahaman dunia kerja (jenis 

pekerjaan yang relevan dengan program studi yang ditekuni, 

kompetensi untuk memasuki suatu pekerjaan industri tertentu, budaya 

industri yang mempengaruhi kesuksesan kerja, prospek pekerjaan di 

masa datang, pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi) dan merencanakan masa depan  (menyusun informasi diri, 

mempertimbangkan alternatif dan menentukan masa depan). Akuntan 

Publik adalah seseorang yang sudah memperoleh izin untuk 

memberikan jasanya sebagimana diatur dalam undang-undang, serta 

akuntan publik berperan meningkatkan kualitas dan kredibilitas 

informasi keuangan dan mendorong peningkatan good corporate 
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governance. Pemilihan karir menjadi akuntan publik yaitu minat 

menjadi praktisis individual atau anggota Kantor Akuntan Publik yang 

memberikan jasa auditing kepada kliennya.  

1. Penghargaan Finansial 

Menurut Wijayanti 2005 dalam Andi Setiawan Chan (2014) 

Penghasilan finansial merupakan hasil yang diberikan atas jasa yang 

sudah dikeluarkan oleh karyawan yang diperoleh sebagai 

kontraprestasi dari pekerjaan tersebut, diyakini sebagaian besar 

perusahaan penghargaan finansial atau gaji sebagai daya tarik dari 

perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada karyawannya. 

Akuntan publik dalam kenyataannya mengaudit tidak hanya satu 

perusahaan saja, namun biasanya dua atau lebih perusahaan dalam 

sekali tempo. Semakin besar perusahaan yang menggunakan jasa 

akuntan publik, maka pendapatan yang diterima akan semakin tinggi. 

Berkarir  di Kantor Akuntan Publik dapat menghasilkan pendapatan 

yang tinggi atau besar dan bervariasi dibandingkan dengan pendapatan 

yang diperoleh dari karir yang lain.  

Nanang Agus Suyono (2012) Penghargaan finansial atau gaji 

adalah sebuah penghargaan yang berwujud finansial. Penghargaan 

finansial tersebut dipertimbangkan dalam pemilihan profesi Karena 

tujuan utama seseorang bekerja adalah memproleh penghargaan 

finansial. Penghasilan atau penghargaan finansial yang diperoleh 

sebagai  kontraprestasi dari pekerjaan telah diyakini secara mendasar 

bagi sebagian besar perusahaan sebagai daya tarik utama untuk 
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memberikan kepuasan kepada karyawannya. Kompensasi finansial 

yang rasional menjadi kebutuhan mendasar bagi kepuasan kerja. 

Penghargaan finansial/gaji dipandang sebagai alat ukur untuk menilai 

pertimbangan jasa yang telah diberikan karyawan sebagai imbalan 

yang telah diperolehnya. Seseorang yang bekerja tidak hanya sekedar 

memenuhi kebutuhan ekonomi saja, akan tetapi alasan kuat yang 

mendasar sampai sekarang mengapa seseorang bekerjahanya untuk 

alasan faktor ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

fisiologi. Menurut penelitian (Stolle, 1976) yang termasuk dalam 

penghargaan finansial adalah gaji awal yang tinggi, dana pensiun, dan 

potensi kenaikan penghargaan finansial/gaji. 

Indikator Penghargaan Finansial menurut Nanang Agus Suyono 

(2012) : 

1. Gaji awal yang tinggi 

 Gaji ataupun upah secara umum berkaitan dengan tarif atas 

waktu kerja per jam dimana semakin lama bekerja maka semakin 

besar jumlah upah yang diperoleh gaji bisa digunakan sebagai 

dasar pembayaran oleh karyawan atau pekerja yang bergerak 

dibidang produksi ataupun jasa, gaji bisa meggunakan waktu atau 

periode mingguan bulanan. 

 Gaji atau penghasilan merupakan hasil yang diperoleh 

sebagai kontrasepsi dari pekerjaan yang telah diyakini secara 

medasar bagi sebagia perusahaan sebagai daya tarik utama untuk 

memberikan  kepuasan pada karyawannya. Gaji yang tinggi dapat 
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mempengaruhi pemilihan karir karena biasanya seorang yang 

sedang mencari pekerjaannya akan melihat dari gaji dan 

kesesuaiannya dalam pekerjaan tersebut. Maya Sari (2013) 

2. Dana Pensiun. 

Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh 

penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki 

masa pensiun atau adanya sebab lain yang megharuskan pensiun 

dini sesuai peraturan yang telah ditetapkan  

3. Potensi kenaikan gaji 

Setiap pekerja pasti menginginkan kenaikan gaji dan 

kinerja adalah faktor penting dalam menentukan besarnya gaji 

pada karyawan, kinerja individu seseorang disadari atau tidak 

adalah variabel penting bagi perusahaan untuk 

mempertimbangkan kenaikan gaji atau promosi. Potensi kenaikan 

gaji sangat penting bagi kelangsungan perusahaan karena Gaji 

yang pantas dapat menarik dan mempertahankan staf yang 

kompeten dan berkeahlian dalam pekerjaan yang dilakukannya. 

2. Pelatihan Profesional 

 Pelatihan profesional merupakan hal-hal yang berhubungan 

dengan peningkatan keahlian atau pelatihan yang diberikan sebelum 

masa kerja. Mahasiswa akuntansi yang memilih karir menjadi akuntan 

publik memerlukan pelatihan kerja karena untuk menjadi akuntan 

publik yang dapat melaksanakan pekerjaan audit dengan baik tidak 

cukup hanya dengan pendidikan formal saja namun juga harus 
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ditunjang oleh pengalaman praktek di lapangan dengan jam kerja yang 

memadai. 

 Stolle (1976) dalam Nanang Agus Suyono (2014) 

mengungkapkan pelatihan profesional dipertimbangkan oleh 

mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik. Hasil penelitiannya 

lebih lanjut mengemukakan bahwa mahasiswa tingkat IV beranggapan 

akuntan publik lebih memerlukan pelatihan kerja karena lingkungan 

kerjanya lebih variatif, lingkungan kerja yang lebih  variatif ini perlu 

adanya pelatihan kerja yang lebih banyak dari pada profesi akuntan 

yang lainnya. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas akuntan publik 

sebagai auditor eksternal yang dalam aktivitasnya harus didasarkan 

pada standar profesional. 

Indikator Pengukuran Pelatihan Profesional menurut Nanang 

Agus Suyono (2014) : 

1. Pelatihan sebelum kerja. 

Pelatihan adalah suatu tindakan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan seseorang pegawai yang 

melaksanakan pekerjaan tertentu. Dalam PP RI Nomor 71 

tahun 1991 pasal 1 disebutkan latihan kerja adalah keseluruhan 

kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan serta 

mengembangkan produktivitas, disiplin, sikap kerja serta etos 

kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan 

persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih 

megutamakan praktek dari pada teori.  
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2. Pelatihan di luar lembaga. 

Pelatihan yang dilakukan diluar lembaga untuk 

meingkatkan pengalaman kerja yang bervariasi serta untuk 

meingkatkan profesionalitas. Pelatihan yang dilakukan diluar  

lembaga dapat menambah wawasan lebih luas karna bertemu 

dengan banyak orang yang pastinya mempunyai keahlian dan 

pengalaman yang berbeda-beda. 

3. Pelatihan rutin lembaga. 

Pelatihan yang dilakukan secara rutin dalam lembaga dapat  

menambah pengetahuan didalam bidangnya atau menambah 

pengetahuan diluar bidang pekerjaannya sesuai dengan pelatian 

apa yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Dan pelatihan kerja 

rutin yang dilakukan dalam lembaga juga berpengaruh terhadap 

kinerja yang dihasilkan. 

3. Pengakuan Profesional 

  Pengakuan profesional meliputi hal-hal yang berhubungan 

dengan pengakuan terhadap prestasi dan keberhasilan dari suatu 

pekerjaan, dengan diakuinya prestasi kerja akan dapat meningkatkan 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan dapat meningkatkan motivasi 

dalam pencapaian karir yang lebih baik, Faktor ini dapat menambah 

perkembangan perusahaan atau individu itu sendiri karena adanya 

pengakuan dari masyarakat atas profesi yang dijalani. Andrianti, 

(2001) dalam Anita Astuti (2014). 
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  Menurut Ardiyani Ika Sulistiyawati et al (2013) Pemilihan 

akuntan publik memiliki persepsi bahwa akuntan publik akan memiliki 

pengakuan profesional yang lebih tinggi dibanding akuntan pendidik, 

akuntan perusahaan, dan akuntan pemerintah lainnya. Hal ini juga 

terkait dengan aktivitas akuntan publik sebagai akuntan eksternal yang 

harus bertugas secara profesional  dan independen. Selain itu akuntan 

publik dalam pekerjaannya juga harus didasarkan pada kode etik 

profesi yang menunjukkan bahwa ada pengakuan profesional bagi 

akuntan publik yang lebih besar dari pada pemilihan jenis profesi 

akuntansi yang lain. 

  Andi Setiawan Chan (2012) pengakuan profesional 

dipertimbangkan oleh mahasiswa yang memilih profesi akuntan 

publik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memilih profesi tidak hanya 

mencari penghargaan finansial, tetapi juga ada keinginan untuk 

pengakuan berprestasi dan mengembangkan diri. Elemen-elemen 

dalam pengakuan profesional tersebut antara lain kesempatan untuk 

berkembang, pengakuan berprestasi, kesempatan untuk naik gaji, dan 

penghargaan atas keahlian tertentu. 

Indikator Pengukuran pengakuan profesional menurut Andi 

Setiawan Chan (2012) : 

1. Kesempatan untuk berkembang. 

Merupakan kesempatan bagi karyawan untuk menyalurkan 

ide dan gagasan, mengikuti Pelatihan untuk menambah 
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pengetahuan dan keahlian, Melanjutkan Pendidikan untuk 

mengembangkan karir karyawan.  

2. Pengakuan berprestasi. 

Prestasi yang baik perlu mendapatkan pengakuan dan 

penghargaan atas jerih payah karyawan yang telah dilakukan 

untuk perusahaan. Dan penghargaan tersebut dapat diwujudkan 

dengan bermacam-macam cara seperti pemberian piagam 

penghargaan, pemilihan karyawan teladan, serta memberi 

pujian didepan umum hal ini dapat memicu karyawan lain 

untuk ikut berprestasi. 

4. Nilai-nilai Sosial 

  Niali-nilai sosial merupakan faktor yang menunjukan 

kemampuan seseorang dimasyarakat atau nilai seseorang yang dapat 

dilihat dari sudut pandang masyarakat yang ada di sekitarnya. 

Wijayanti (2001) dalam Andi Setiawan Chan (2012) mengungkapkan 

bahwa nilai-nilai sosial dipertimbangkan oleh mahasiswa akuntansi 

dalam memilih profesi yang meliputi : kesempatan berinteraksi, 

kesempatan menjalankan kegiatan sosial dan hobi, dan perhatian 

perilaku individu. 

  Menurut Oktavia 2005 dalam Anita Astuti 2014 Nilai-nilai 

sosial adalah pandangan masyarakat terhadap suatu karir yang dipilih, 

dengan kata lain nilai-nilai sosial adalah penilaian masyarakat tentang 

suatu karir yang dijalani. 
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Indikator Pengukuran Nilai-nilai Sosial menurut Andi Setiawan 

Chan 2012 : 

1. Kesempatan berinteraksi. 

Interaksi merupakan komunikasi yang dilakukan antara dua 

orang atau lebih. Berinteraksi dengan orang lain sangatlah 

penting karena dengan berinteraksi dengan orang lain akan 

mendapatkan berbagai informasi yang sebelumnya tidak 

diketahui. 

2. Kepuasan pribadi. 

Kepuasan merupakan hal yang bersifat individual karena 

setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam 

diri setiap individu. kepuasan dalam bekerja 

adalah perasaan dan penilaian seorang atas pekerjaannya, 

khususnya menegenai kondisi kerjanya apakah mampu 

memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginannya. 

3. Kesempatan untuk menjalankan hobi. 

Merupakan kesempatan untuk melakukan kegiatan diluar 

pekerjaan yang berhubungan dengan minat seseorang pada 

suatu hal untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan 

kesenangan. 

5. Lingkungan Kerja  

  Lingkungan kerja merupakan sesuatu yang berkaitan dengan 

sifat pekerja, tingkat persaingan dan banyak tekanan kerja. Menurut 
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Stolle (1976) dalam Nanang Agus Suyono (2014) mengungkapkan 

bahwa profesi akuntan perusahaan menurut persepsi mahasiswa 

akuntansi lebih bersifat rutin dan banyak pekerjaan yang dapat 

diselesaikan dibelakang meja, sedangkan pekerjaan sebagai akuntan 

publik lebih banyak membutuhkan waktu, tingkat persaingan dan 

banyaknya tekanan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. 

Sifat pekerjaan, tingkat persaingan dan banyaknya tekanan merupakan 

faktor lingkungan pekerjaan dan merupakan faktor yang 

dipertimbangkan dalam pemilihan karir mahasiswa. 

  Rahayu (2003) dalam Andi Setiawan Chan (2012) juga 

mengungkapkan bahwa mahasiswa yang memilih profesi akuntan 

publik dan akuntan perusahaan menganggap bahwa profesi yang 

mereka pilih akan memberikan banyak kesempatan untuk berkembang. 

Karir sebagai akuntan pemerintah pekerjaannya rutin yang rutinitasnya 

sedikit lebih tinggi dibanding akuntan perusahaan. Karir sebagai 

akuntan publik dianggap karir yang jenis pekerjaannya tidak rutin, 

lebih atraktif dan banyak tantangannya, tidak dapat dengan cepat 

terselesaikan. Lingkungan kerjanya hampir sama dengan lingkungan 

kerja akuntan pendidik. 

Indikator Pengukuran Lingkungan Kerja menurut Nanang Agus 

Suyono (2014) : 

1.Sifat kerja. 

Merupakan sifat suatu pekerjaan  seperti rutin, atraktif, sering 

lembur. 
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2.Tingkat persaingan. 

Suatu kondisi dimana adanya ketidak harmonisan antar individu 

ataupun antar kelompok manusia yang ikut serta didalam proses 

tersebut untuk saling berebut mencari suatu keuntungan. 

3.Tekanan kerja  

Suatu kondisi dimana rasa ketidak nyamanan atas suatu 

pekerjaan yang dijalankan dari ketidak seimbangan antara 

tuntutan atas individu dengan kemampuannya guna memenuhi 

tuntutan tersebut. 

6. Pertumbuhan Pasar kerja  

  Pertimbangan pasar kerja berhubungan erat dengan pekerjaan 

yang dapat diakses di masa yang akan datang. Pekerjaan yang 

memiliki pasar kerja yang lebih luas akan lebih diminati dari pada 

pekerjaan yang pasar kerjanya kecil. Hal ini karena peluang 

pengembangan dari pekerjaan dan imbalan yang diperoleh akan lebih 

banyak. Pertimbangan pasar kerja dapat menjadi alasan atau faktor 

bagi seseorang dalam menentukan karirnya. Dengan demikian, 

pertimbangan pasar kerja merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

mahasiswa akuntansi untuk menentukan karirnya baik yang berprofesi 

sebagai akuntan pubik maupun non akuntan publik. Mochammad Audi 

Alhadar (2013) 

  Pertumbuhan pasar kerja merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang dapat diakses dimasa depan 

(Damayanti, 2005). Akuntan publik sebagai salah satu jenis profesi 
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yang mampu memberikan peluang dalam dunia kerja sehingga untuk 

mahasiswa akuntansi masih banyak peluang untuk memilih karir 

sebagai akuntan publik karena kemudahan dalam mengakses suatu 

pekerjaan serta masih kurangnya profesi akuntan publik dalam negeri. 

  Andi Setiawan Chan (2012) Pertimbangan pasar kerja dalam 

penelitian ini meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan kerja 

atau kemudahan mengakses lowongan kerja. Keamanan kerja 

merupakan faktor dimana  karir yang dipilih dapat bertahan dalam 

jangka waktu yang cukup lama, jauh dari kasus PHK. Berkarir 

dikantor akuntan pubik dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi 

dan bervariasi dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dari 

karir lainnya karena semakin besar perusahaan klien yang ditangani 

maka semakin besar pendapatan yang diperoleh. 

Indikator Pengukuran Pertimbangan Pasar Kerja menurut Andi 

Setiawan Chan (2012) : 

1. Keamanan kerja. 

Keamanan kerja merupakan faktor dimana profesi yang 

dipilih dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. 

Profesi yang dipilih diharapkan bukan merupakan pilihan 

profesi sementara, tetapi dapat terus berlanjut sampai tiba 

waktu pensiun. 

2. Ketersedianya lapangan pekerjaan. 

Merupakan masih terbukanya peluang untuk bekerja 

peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya 
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lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia 

dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai 

dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-

masing. 

3. Kemudahan megakses lowongna kerja. 

Merupakan kemudahan dalam mencari info lowongan 

pekerjaan baik dalam media cetak (surat kabar, tabloid, 

majalah) , media elektronik (radio, televisi) maupun media 

siber (website, portal berita, blog, media sosial) 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dapat diringkas sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Variabel Hasil Penelitian 

Andi 

Setiawan 

Chan (2012) 

Analisis 

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pemilihan karir 

menjadi 

akuntan publik 

oleh 

mahasiswa 

jurusan 

akuntansi 

Dependen : 

Pemilihan karir 

sebagai akuntan 

publik. 

 

Independen : 

Penghargaan 

finansial, 

Pelatihan 

profesional, 

Pengakuan 

Profesional, 

Hasilnya menunjukan bahwa 

pelatihan profesional, dan 

personalitas berpengaruh 

signifikan terhadap minat 

menjadi akuntan publik. 

Semakin banyak pelatihan 

profesional yang diterima 

maka semakin tinggi 

kesesuaian pekerjaan dan 

kesesuaian kepribadian 

sehingga semakin tinggi pula 

minat menjadi akuntan publik. 
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Nilai-nilai 

sosial, 

Lingkungan 

Kerja, 

Personalitas, 

Pencapaian 

Akademik. 

 

Maya Sari 

(2013) 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pemilihan karir 

menjadi 

akuntan publik 

oleh 

departemen 

akuntansi 

fakultas 

ekonomi 

UMSU Medan 

Dependen : 

Minat menjadi 

akuntan publik 

 

Independen : 

Penghargaan 

Finansial, 

pelatihan 

profesional, 

pengakuan 

profesional, 

nilai-nilai 

sosial, 

lingkungan 

kerja, 

pertimbangan 

pasar kerja. 

Secara simultan : 

penghargaan finansial, 

pelatihan profesional, 

pengakuan profesional, nilai-

nilai sosial, lingkungan kerja, 

dan pertimbangan pasar kerja 

berpengaruh terhadap minat 

pemilihan kerja menjadi 

akuntan publik. 

 

Secara parsial :  

Penelitian ini menemukan 

variabel pengakuan 

profesional, dan variabel 

pertimbangan pasar kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap minat menjadi 

akuntan publik. 
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Ardiani Ika 

Sulistyawati. 

Nina Erna 

Wati. 

Netty 

Sylviana. 

(2013) 

Persepsi 

mahasiswa 

akuntansi 

mengenai 

faktor- faktor 

yang 

mempengaruhi 

pemilihan 

karir. 

Dependen : 

Pemilihan 

Karir”Akuntan 

publik, Akuntan 

pemerintah, 

Akuntan 

pendidik, 

Akuntan 

perusahaan. 

 

Independen : 

Penghargaan 

finansial, 

Pelatihan 

profesional, 

Pengakuan 

profesional, 

Nilai-nilai 

sosial, 

Lingkungan 

kerja, 

Pertimbangan 

pasar kerja, 

Personalitas. 

Hasil pengujian ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan 

pada persepsi mahasiswa 

mengenai pemilihan karir 

ditinjau dari faktor 

penghargaan finansial(gaji) 

pelatihan profesional, 

pengakuan profesional, 

lingkungan kerja, dan 

pertimbangan pasar 

sedangkan untuk nila-nilai 

sosial dan personalitas 

terbukti tidak memiliki 

pengaruh signifikan pada 

presepsi mahasiswa mengenai 

pemilihan karir. 

Zainal Abidin. 

Patricia 

Dhiana 

Paramita. 

Kharis 

Rahardjo. 

2015 

Analysis Of 

Factors 

Affecting 

Students 

Choose The 

Economic 

Accounting 

Profession AS 

Dependen : 

Pemilihan 

profesi sebagai 

akuntan publik 

 

Independen : 

Penghargaan 

Finanasial, 

Ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel penghargaan 

finansial, pelatihan 

profesional, nilai-nilai sosial, 

kebanggan, pertimbangan 

pasar kerja, nilai instrinsik 

pekerja, dan kepribadian 

terhadap pemilihan profesi 
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A Publik 

Accountans. 

Pengakuan 

Profesional, 

Pelatihan 

Profesional, 

Nilai-nilai 

Sosial, 

Kebanggaan, 

Pertimbangan 

Pasar, 

Nilai-nilai 

Instrinsik 

Pekerja. 

Kepribadian. 

sebagai akuntan publik. 

Secara berganda kedelapan 

variabel independen 

berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan profesi 

akuntan publik berdasarkan 

uji T dan uji F. 

Nanang Agus 

Suyono 

(2014) 

Analisis 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaruhi 

pemilihan karir 

sebagai 

akuntan publik 

Dependen :  

Pemilihan karir 

sebagai akuntan 

publik. 

 

Independen : 

Penghargaan 

Finansial. 

Pelatihan 

Profesional, 

Lingkungan 

Kerja, 

Nilai Sosial, 

Pasar Kerja, 

Personalitas  

Secara simultan variabel 

independen berpengaruh 

signifikan terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan publik 

oleh mahasiswa . 

Dan secara parsial faktor 

penghargaan finansial, 

pelatihan profesional, nilai-

nilai sosial, pertimbangan 

pasar kerja dan personalitas 

memiliki pengaruh yang 

signifikan sedangkan faktor 

pengakuan profesional dan 

lingkungan kerja tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pemilihan 

kerja sebagai akuntan publik 

Sumber: kumpulan penelitian terdahulu (jurnal yang dipublikasikan) 
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2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

H1     

    

      H2 

      H3      

       

      H4 

      H5 

 

      H6 

       

 

 

Sumber : Nanang Agus Suyono (2014)  
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2.4 Hipotesis  

Menurut Arie Kunto, (2002)  mengatakan bahwa hipotesis adalah 

suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul. 

2.4.1 Hubungan Penghargaan Finansial Terhadap Pemilihan Karir 

Profesi Akuntan Publik. 

   Oktavia dan setiyani (2005) mengungkapkan bahwa penghasilan atau 

gaji menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

pertimbangan pemilihan karir. Sedangkan menurut Nanang Agus Suyono 

(2014) Mahasiswa yang memilih berkarir sebagai akuntan publik lebih 

mengharapkan penghargaan finansial atau gaji jangka panjang, gaji awal 

yang lebih tinggi dan kenaikan penghargaan yang lebih cepat. Akuntan 

publik dalam kenyataannya tidak hanya mengaudit satu perusahaan saja 

namun beberapa perusahaan dalam sekali tempo semakin besar 

perusahaan yang diaudit maka semakin tinggi pendapatan yang diterima. 

   Penghargaan finansial atau gaji merupakan sebagai timbal balik 

antara jasa yang sudah diberikan seseorang terhadap perusahaan atau pun 

sejenisnya, penghargaan finansial masuk dalam pertimbangan pemilihan 

profesi akutan publik dikarenakan tujuan utama orang bekerja umumnya 

untuk memperoleh gaji untuk memenuhi segala kebutuha hidup. Menurut 

Stolle, 1976 (dalam Apryliana, 2001) berkarir di Kantor Akuntan Publik 

(KAP) memberikan penghargaan finansial yang cukup banyak dan 

pengalaman bekerja yang bervariasi. Karena semakin besar perusahaan 

yang ditangani maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh. 
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Nanang Agus Suyono (2015) Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

diperoleh bahwa variabel penghargaan finansial memiliki nilai t table 

(2.258 > 1.911) dan tarif signifikan yang lebih kecil dari 0.05 (0.014 < 

0,05). Hasil ini menunjukan bahwa variabel penghargaan finansial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan publik. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan sebuah hipotesis yaitu : 

H1 : Penghargaan Finansial berpengaruh signifikan positif terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan publik 

2.4.2 Hubungan Pelatihan Profesional Terhadap Pemilihan Karir Profesi 

Akuntan Publik. 

Pelatihan profesional merupakan hal-hal yang berhubungan dengan 

peningkatan kerja atau pelatihan yang diberikan sebelum masa kerja 

berlangsung ini sangat membantu bagi para calon pekerja Kantor 

Akuntan Publik (KAP) untuk melatih kemampuannya karena untuk 

menjadi akuntan publik yang dapat melaksanakan pekerjaan audit 

dengan baik tidak cukup dengan pendidikan formal saja namun juga 

harus ditunjang dengan pelatihan-pelatihan. Pelatihan profesional ini 

meliputi pelatihan sebelum bekerja, mengikuti pelatihan sebelum 

bekerja, mengikuti pelatihan diluar lembaga dan variasi pengalaman 

kerja. 

Stolle (1976) dalam Nanang Agus Suyono (2014) mengungkapkan 

pelatihan profesional dipertimbangkan oleh mahasiswa yang memilih 

profesi akuntan publik. Hal ini berarti bahwa dalam memilih profesi, 
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tidak hanya bertujuan mencari penghargaan finansial, tetapi juga ada 

keinginan untuk mengejar prestasi dan mengembangkan diri.Hasil 

penelitiannya lebih lanjut mengemukakan bahwa mahasiswa tingkat IV 

beranggapan akuntan publik lebih memerlukan pelatihan kerja dan 

lingkungan kerjanya lebih variatif, karena lingkungan kerja yang lebih 

variatif ini maka perlu pelatihan kerja yang lebih banyak dari pada karir 

sebagai akuntan perusahaan. 

Nanang Agus Suyono (2014) Mahasiswa akuntansi yang memilih 

profesi akuntan publik menganggap perlu untuk melakukan pelatihan 

kerja karena untuk menjadi seorang akuntan publik yang dapat 

melaksanakan pekerjaan audit dengan baik harus adanya pelatihan. 

Pelatihan profesional sangat dibutuhkan tidak hanya pendidikan formal 

semata harus ada pengalaman dan pelatihan untuk menunjang skill bagi 

calon profesi akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel 

pelatihan profesional memiliki nilai t hitung yang lebih besar dan t tabel 

(2,375 > 1,911) dan signifikan yang lebih kecil dari 0.05 (0,020 < 0,05) 

hal ini menunjukan bahwa variabel pelatihan profesional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan sebuah hipotesis 

yaitu : 

H2: Pelatihan profesional berpengaruh signifikan positif terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan publik 
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2.4.3 Hubungan Pengakuan Profesional Terhadap Pemilihan Karir 

Profesi Akuntan Publik.  

Pengakuan profesional merupakan hal–hal yang berhubungan 

dengan pengakuan terhadap suatu prestasi atau kemampuan. Pengakuan 

profesi ini meliputi adanya kemungkinan berkerja dengan profesi yang 

lain, kesempatan untuk berkembang dan pengakuan atas prestasi. 

Menurut (Merdekawati dan Sulistyawati, 2011) dalam penelitiannya 

menyatakan adanya pengaruh persepsi mengenai pengakuan profesional 

dalam suatu bidang profesi akuntan yang nampaknya juga menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi  mahasiswa untuk memilih profesi 

dibidang akuntansi adanya perbedaan tersebut muncul karena 

pertimbangan bahwa profesi dibidang akuntansi nampaknya dapat 

dianggap sebagai profesi yang profesional. 

Andi Setiyawan (2012) Pengakuan profesional merupakan 

pengakuan akan prestasi yang sudah didapatkan. Elemen-elemen dalam 

pengakuan profesional  yaitu kesempatan untuk berkembang, pengakuan 

berprestasi, kesempatan untuk naik gaji dan penghargaan atas keahlian 

tertentu. Begitu pula dengan penelitian Rahayu et al (2003) 

mengungkapkan bahwa mahasiswa yang memilih profesi akuntan pubik 

menganggap bahwa profesi yang mereka pilih akan memberikan 

kesempatan untuk berkembang salah satu faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa akuntansi untuk memilih profesi bidang akuntansi. Ardiani 

Ika Sulistyawati et al (2013) Pengaruh pengakuan profesional terhadap 

minat menjadi akuntan publik hasilnya menunjukan 0,000 yang lebih 
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kecil dari 0,05 sehingga Penghargaan finansial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan sebuah hipotesis 

yaitu : 

H3 : Pengakuan profesi berpengaruh signifikan positif terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan publik 

2.4.4 Hubungan Nilai-Nilai Sosial Terhadap Pemilihan Karir Profesi 

Akuntan Publik. 

Nilai-nilai sosial merupakan pandangan masyarakat terhadap suatu 

karir yang dipilih, dengan kata lain nilai-nilai sosial merupakan penilaian 

masyarakat tentang suatu karir yang dijalani. Oktavia (2005) Nilai sosial 

dipertimbangkan dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik, karena 

mahasiswa akuntansi menganggap profesi akuntan pubik lebih memberi 

kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, lebih memberi 

kesempatan untuk menyediakan jasa sosial dan lebih prestisius 

dibanding profesi akuntan perusahaan. Wijayani (2001) menyatakan 

bahwa nilai-nilai sosial dipertimbangkan oleh mahasiswa akuntansi 

dalam memilih profesi yang meliputi : kesempatan berinteraksi, 

kepuasan pribadi, kesempatan untuk  menjalankan hobi, dan perhatian 

individu.  

Stolle (1976) dalam Nanang Agus Suyono (2014) Nilai-nilai sosial 

ditunjukan sebagai faktor yang menampakan kemampuannya seseorang 

pada masyarakat atau dengan kata lain nilai seseorang dari sudut 

pandang orang-orang lain dilingkungannya. Dan hasil dari penelitiannya 
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menunjukan bahwa nilai sosial dipertimbangkan dalam memilih karir 

sebagai akuntan publik. Nanang Agus Suyono (2014) Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis diperoleh bahwa nilai-nilai sosial memiliki t-hitung 

yang lebih besar dari nilai t-tabel (4,239 > 1,911) dan tarif signifikan 

yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) hasil ini menunjukan bahwa 

variabel nilai-nilai sosial secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan sebuah hipotesis 

yaitu : 

H4 : Nilai-nilai Sosial berpengaruh signifikan positif terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan publik  

2.4.5 Hubungan Lingkungan Kerja Terhadap Pemilihan Karir Profesi 

Akuntan Publik 

Penelitian oleh Wijayanti (2001) menunjukkan bahwa lingkungan 

kerja dipertimbangkan dalam pemilihan profesi mahasiswa terutama 

pada sifat pekerjaan rutin dan pekerjaan cepat diselesaikan. Rahayu et al. 

(2003) menunjukkan bahwa mahasiswa yang memilih profesi sebagai 

akuntan pemerintah menganggap rutinitas pekerjaannya lebih tinggi 

dibanding akuntan perusahaan. Mahasiswa yang cenderung lebih 

atraktif, lebih banyak membutuhkan waktu, tingkat persaingan dan 

banyaknya tekanan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik lebih 

cenderung memilih profesi sebagai akuntan publik. 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada disekitar 

para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 
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tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja menjadi pertimbangan 

dalam pemilihan karir temasuk pemilihan karir sebagai akuntan publik 

karena lingkungan kerja dalam akuntan publik dituntut untuk 

menghadapi tantangan karena adanya variasi jasa yang diberikan oleh 

klien dapat menimbulkan berbagai macam tekanan kerja untuk mencapai 

hasil yang sempurna. Sehingga dalam pemilihan karir mahasiswa perlu 

mempertimbangkan lingkungan kerja sesuai dengan karakter 

kepribadiannya. Andriani Ika Sulistyawati (2013) Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel lingkungan kerja memiliki 

nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (2,649>1,986) dan tarif 

signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,010 < 0,05) hal ini menunjukan 

bahwa pertumbuha pasar kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pemilihan karir seebagai akuntan publik. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan sebuah hipotesis 

yaitu : 

H5 : Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan positif terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan publik. 

2.4.6 Hubungan Pertumbuhan Pasar Kerja Terhadap Pemilihan Karir 

Profesi Akuntan Publik. 

Pertimbangan pasar kerja berhubungan erat dengan pekerjaan yang 

dapat diakses di masa yang akan datang. Pekerjaan yang memiliki pasar 

kerja yang lebih luas akan lebih diminati dari pada pekerjaan yang pasar 

kerjanya kecil. Hal ini karena peluang pengembangan dari pekerjaan dan 

imbalan yang diperoleh akan lebih banyak. Pertimbangan pasar kerja 
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dapat menjadi alasan atau faktor bagi seseorang dalam menentukan 

karirnya. Dengan demikian, pertimbangan pasar kerja merupakan faktor 

yang dapat mempengaruhi mahasiswa akuntansi untuk menentukan 

karirnya baik yang berprofesi sebagai akuntan pubik maupun non 

akuntan publik (M. Audi, 2013). Pertumbuhan pasar kerja meliputi 

keamanan kerja dan tersedianya lapangan kerja atau kemudahan dalam 

mengakses lapangan kerja. Keamanan kerja merupakan faktor dimana 

karir yang dipilih dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. 

Penelitian Nanang Agus Suyono sejalan dengan Felton et al (1996) 

yang menjelaskan bahwa pertumbuhan pasar kerja merupakan faktor 

yang mempengaruhi mahasiswa untuk memilih berprofesi sebagai 

akuntan publik. Nanang Agus Suyono (2014) Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis diperoleh bahwa variabel pertumbuhan pasar kerja 

memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel (2,711>1,911) dan 

tarif signifikan yang lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05) hal ini 

menunjukan bahwa pertumbuha pasar kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan sebuah hipotesis 

yaitu : 

H6: Pertumbuhan Pasar Kerja berpengaruh signifikan positif 

terhadap pemilihan kerja sebagai akuntan publik 

 

 

 


