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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

 Berkembangnya pendidikan akuntansi di Indonesia, ditunjukkan dengan  

begitu banyaknya minat masyarakat untuk dapat memiliki keahlian di bidang 

akuntansi, serta ditunjukan pula dengan bertambahnya lembaga-lembaga formal 

seperti Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dan lembaga non formal seperti 

kursus-kursus yang menyelenggarakan pendidikan akuntansi dari tahun ke tahun. 

 Selain banyaknya minat masyarakat serta semakin bertambahnya lembaga 

pendidikan akuntansi di Indonesia, hal lainnya yang menyebabkan 

berkembangnya pendidikan akuntansi yaitu adanya peluang kerja yang sangat luas 

bagi lulusan akuntansi maupun bagi yang memiliki keahlian akuntansi, karena 

pilihan karier  bagi lulusan akuntansi tidak hanya terbatas pada profesi akuntansi 

saja melainkan banyak profesi lain yang dapat dipilihnya, tergantung pada faktor-

faktor individu yang melatar belakanginya. 

 Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan 

banyak perusahaan yang  dengan sangat terpaksa harus melakukan Pemutusan 

Hubungan Kerja dengan para karyawannya, karena perusahaan tidak dapat 

bertahan dan  menyebabkan ketatnya persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. 

 Ada 4 sektor pekerjaan yang mampu di raih oleh lulusan pendidikan 

akuntansi, yaitu: Akuntan Publik, Akuntan Manajemen, Akuntan Pendidik, dan  

Akuntan Pemerintah. Tidak mudah untuk menjadi seorang akuntan, karena 

banyak aturan dan etika yang harus ditaati agar kompetensi dan independensinya 

betul-betul terjaga sehingga kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa dapat 

terjaga dengan baik. 

Banyaknya pilihan karier bagi lulusan pendidikan akuntansi, membuat 

sulit bagi lulusan akuntansi dalam pengambilan keputusan untuk memilih karier, 

karenanya perencanaan karier begitu sangat penting bagi para lulusan pendidikan 

akuntansi. 
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Perencanaan karier merupakan suatu hal yang sangat penting untuk 

mencapai kesuksesan dalam karier. Namun, sebagian besar lulusan pendidikan 

akuntansi kurang tepat dalam merencanakan pemilihan karier, akibatnya timbul 

penyesalan karena karier yang telah dipilihnya tidak sesuai dengan minat dan 

kemampuannya serta senantiasa dihinggapi rasa kekhawatiran ketidakpastian  

dimasa yang akan datang. 

Menurut penelitian Leo Khadafi dari Universitas Brawijaya  fakultas 

ekonomi pada jurnal telaah EKONOMI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI 

Vol.2 No.2 mengungkapkan bahwa, ada 5 faktor yang paling utama dalam 

pemilihan karier  bagi lulusan pendidikan akuntansi, adalah: 

1. Nilai Intrinsik/ nilai hakiki dari sebuah pekerjaan; 

2. Fleksibilitas pekerjaan; 

3. Peluang pasar pekerjaan; 

4. Keuntungan yang dirasakan; 

5. Beban yang ditanggung. 

 

Karena ada beberapa hal yang melatarbelakangi mahasiswa akuntansi 

untuk menentukan karier yang akan dipilih,  maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang lebih jauh mengenai pemilihan karier dengan judul 

karya ilmiah: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG 

PEMILIHAN KARIER BAGI MAHASISWA AKUNTANSI”.  

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, dalam penelitian ini penulis merumuskan 

pokok permasalahan sebagi berikut: 

1. Faktor-faktor apakah yang mendorong pemilihan karier bagi mahasiswa        

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi  Universitas Widyatama 

Bandung. 

2. Faktor-faktor manakah yang dominan mendorong pemilihan karier bagi 

mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatatama. 
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1.3.  Maksud dan Tujuan 

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apakah yang mendorong pemilihan karier 

bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung; 

2. Faktor-faktor manakah yang dominan mendorong pemilihan karier bagi 

mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung.     

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini dapat berguna serta bermanfaat bagi: 

1. Penulis 

 Dapat memperjelas serta memberi informasi mengenai faktor pendorong 

mahasiswa akuntansi dalam memilih karier; 

2. Mahasiswa 

 Diharapkan dapat dijadikan pedoman dan dasar penilaian dalam membuat 

keputusan memilih karier dimasa yang akan datang serta bahan acuan 

dalam penelitian lanjutan faktor-faktor yang mendorong mahasiswa dalam 

memilih karier bagi mahasiswa akuntansi; 

3. Masyarakat luas 

 Memberikan masukan-masukan kepada masyarakat luas mengenai latar 

belakakang faktor-faktor yang mendorong mahasiswa dalam memilih 

karier. 

 

1.5.  Kerangka Pemikiran 

 Semakin meningkatnya lembaga pendidikan akuntansi dewasa ini, 

menunjukkan bahwa semakin besarnya minat dan harapan masyarakat untuk 

memiliki kualitas dan kompetensi yang baik setelah lulus dari pendidikan 

akuntansi agar dapat bersaing dan memiliki kepastian pekerjaan yang pada jaman 

sekarang ini sudah sangat terbatas. 
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 Para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi 

Akuntansi jenjang pendidikan S1 mempunyai beberapa  pilihan alternatif dalam 

menentukan karier dimasa yang akan datang, yaitu: 

 

1. Dapat langsung bekerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta; 

2. Dapat melanjutkan pendidikan akademik kejenjang S2; 

3. Dapat melanjutkan pendidikan profesi untuk menjadi Akuntan Publik. 

Hal penting agar dapat mencapai kesuksesan dalam karier adalah 

perencanaan karier, namun sangat disayangkan  sebagian besar dari para lulusan 

pendidikan akuntansi tidak bisa melakukan perencanaan karier secara tepat, dan 

akhirnya karier yang dipilih tidak sesuai dengan minat dan kemampuannya serta 

senantiasa dihinggapi rasa kekhawatiran ketidak pastian dimasa yang akan datang. 

 Perencanaan karier juga sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa yang telah 

beranjak pada tingkat akhir masa pendidikan agar lebih terarah dan tepat dalam 

memilih karier. Peran pendidik sangat diperlukan  oleh para mahasiswa agar studi 

mereka dapat digunakan secara efektif. 

 Karier  menurut Flippo (2002;162) adalah: 

 “Sederetan kegiatan kerja yang terpisah-pisah namun masih 
merupakan atau mempunyai hubungan yang saling melengkap, 
berkelanjutan, dan memberikan makna bagi kehidupan seseorang”. 
 

 Sedangkan Wayne.F. Casio (2002;162) mengartikan Karier  dalam 3 

pengertian yang berbeda, yaitu: 

1. Karier sebagai “Suatu rangkaian promosi jabatan / mutasi ke jabatan 

yang lebih tinggi dalam jenjang hirarki yang di alami oleh seorang 

tenaga kerja selama masa dinasnya”; 

2. Karier  sebagai  “Suatu pekerjaan yang memiliki gambaran / pola 

pengembangan yang jelas dan sistematis”; 

3. Karier  sebagai “Suatu sejarah jabatan dari seseorang, suatu 

rangkaian pekerjaan / posisi yang pernah dipegang oleh seseorang 

selama masa kerjanya”. 
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  Menurut Moekijat (1995;84) Perencanaan Karier adalah: 

 “Proses yang digunakan oleh seseorang untuk memilih sasaran 

karier dan jalur untuk mencapai sasaran tersebut”. 

 

Sedangkan menurut Handoko (2001;123) Perencanaan Karier adalah:  

 “Proses melalui mana seseorang memilih sasaran karier dan jalur ke 

sasaran tersebut”. 

 Menurut jenis pekerjaannya, akuntan dapat dibagi atas:  

1. Akuntan Pemerintah; 

2. Akuntan Publik; 

3. Akuntan Manajemen; 

4. Akuntan Pendidik. 

 

Akuntan Pemerintah bertugas di perusahan-perusahaan negara, bank-bank 

pemerintah, akuntan pajak, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara 

dan lain-lain. 

 Akuntan Publik bertugas memberikan pelayanan akuntansi kepada 

masyarakat atas keperluannya dalam bidang akuntansi. 

 Akuntan Manajemen bertugas untuk mengatur pembukuan dan pembuatan 

ikhtisar-ikhtisar keuangan, atau membuat sistem akuntansi perusahaan. 

 Akuntan Pendidik bertugas untuk memberikan pelayanan akuntansi 

kepada masyarakat berupa jasa pendidikan akuntansi di lembaga-lembaga 

pendidikan. 

 Banyaknya faktor-faktor yang melatar belakngi pemilihan karier bagi 

mahasiswa, namun keputusan akhir tergantung kepada pikiran serta pemahaman 

diri individu-individu itu sendiri. 

 

1.6.  Metode Penelitian 

 Dalam menyusun karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode 

deskriptif-kualitatif. 

 Metode Deskriptif adalah:  
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“Data yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi 
ganbaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 
populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”. 
 
 

 Metode Kualitatif adalah: 

 ”Data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar”. 

 

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Metode pendekatan survey, yaitu:  

“Penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh faktor-faktor dari 
gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara 
faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari setiap 
kelompok  atau suatu daerah”. 
 

 Metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan survey adalah:  

“Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
mengenai sekelompok manusia ataupun objek tertentu dengan 
mengadakan penyelidikan untuk memperoleh faktor-faktor sehingga 
dapat membuktikan objek yang sedang diamati tersebut”. 
 

 Sedangkan teknik yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah teknik 

pengumpulan data yang terdiri dari: 

1. Riset Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan cara observasi 

(mengamati objek penelitian secara langsung) maupun kuesioner (mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada yang berhubungan dengan objek penelitian) 

untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat; 

2. Riset Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan bacaan 

agar mendapatkan dasar teoritis dalam memecahkan masalah-masalah yang 

terjadi di dalam penelitian. 

 

1.7.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Lokasi Universitas Widyatama Bandung, dengan 

objek penelitiannya adalah para mahasiswa Universitas Widyatama Bandung 
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Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan waktu penelitian dimulai pada bulan 

Mei 2006 sampai dengan bulan September 2006. 


