
10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Teori Motivasi 

Menurut Wikipedia motivasi adalah proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga 

elemen utama dalam defenisi ini diantaranya adalah intensitas, arah dan 

ketekunan. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori X dan 

teori Y Douglas McGregor maupun teori motivasi kontemporer, arti motivasi 

adalah „alasan‟ yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seoang 

individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang 

tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang 

diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaanya yang sekarang. Dalam 

hubungan antara motivasi dengan intensitas, intensitas terkait dengan seberapa 

giat seseorang berusaha, sama dengannya seberapa giat usaha mahasiswa yang 

telah menjelesaikan kuliahnya untuk menjadi akuntan publik. 

2.1.2 Teori Atribusi 

Atribusi adalah sebuah teori yang membahas tentang upaya-upaya yang 

dilakukan untuk memahami penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. 

Definisi formalnya, atribusi berarti upaya untuk memahami penyebab di balik
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perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab di 

balik perilaku kita sendiri.  

Sementara menurut Weiner attribution theory is probably the most 

influential contemporary theory with implications for academic motivation. 

Artinya Atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan 

implikasi untuk motivasi akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa teori ini 

mencakup modifikasi perilaku dalam arti bahwa ia menekankan gagasan bahwa 

peserta didik sangat termotivasi dengan hasil yang menyenangkan untuk dapat 

merasa baik tentang diri mereka sendiri. 

Teori yang dikembangkan oleh Bernard Weiner ini merupakan gabungan 

dari dua bidang minat utama dalam teori psikologi yakni motivasi dan penelitian 

atribusi. Teori yang diawali dengan motivasi, seperti halnya teori belajar 

dikembangkan terutama dari pandangan stimulus-respons yang cukup popular 

dari pertengahan 1930-an sampai 1950-an. 

Sebenarnya istilah atribusi mengacu kepada penyebab suatu kejadian atau 

hasil menurut persepsi individu. Dan yang menjadi pusat perhatian atau 

penekanan pada penelitian di bidang ini adalah cara-cara bagaimana orang 

memberikan penjelasan sebab-sebab kejadian dan implikasi dari penjelasan-

penjelasan tersebut. Dengan kata lain, teori itu berfokus pada bagaimana orang 

bisa sampai memperoleh jawaban atas pertanyaan “mengapa”?. 
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2.2 Perencanaan Karir 

Karier (career) adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang di 

tempati seseorang sepanjang hidupnya. Orang-orang yang mengejar karir untuk 

memenuhi kebutuhan individual secara mendalam. (Mathis, dkk, 2009;342).  

Menurut Simamoradalam Ikhsan, dkk (2013), perencanaan karir (career 

planning) adalah suatu proses dimana individu dapat mengidentifikasi dan 

mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Perencanaan 

karir melibatkan pengidentifikasian tujuan-tujuan yang berkaitan dengan karir dan 

penyusunan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan karir yaitu 

proses dimana kita menyeleksi tujuan karir dengan jenjang karir menuju tujuan-

tujuan tersebut (Rivai, 2009;266). 

Perencanaan karir adalah proses sengaja supaya menyadari diri sendiri, peluang, 

kesempatan, kendala, pilihan, dan konsekuensi, mengidentifikasi tujuan yang 

berkaitan dengan karir, menyusun program kerja, pendidikan dan yang berhubungan 

dengan pengalaman yang bersifat pengembangan guna menyediakan arah, waktu, dan 

urutan langkah yang diambil untuk meraih tujuan karir tertentu (Sofyandi, 2008;149). 

2.2.1 Profesi Akuntan 

Profesi akuntan merupakan profesi yang terkait dengan pemeriksaan atau 

audit, serta mempunyai pengertian yang lebih umum karena meliputi jenis 

pemeriksaan yang beraneka ragam seperti manajemen audit, internal audit, 
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governmental audit, termasuk pemeriksaan keuangan atau financial/ general audit 

(Regar,dalam Abidin, 2015). Salah satu pemeriksaan yang memberikan jasa audit 

umum adalah pekerjaan seorang akuntan publik. 

Profesi akuntan publik dikenal oleh masyarakat dari jasa audit yang 

disediakan bagi pemakai informasi keuangan. Tumbuh dan berkembangnya 

profesi akuntan publik di suatu negara sejalan dengan berkembangnya perusahaan 

dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. 

Menurut worren et.all (2006;13-14) perencanaan karir seorang akuntan 

diklasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu: 

a. Akuntan Swasta 

Ruang lingkup kegiatan dan tugas akuntan swasta sering disebut 

akuntansi manajemen. Jika mereka bekerja di pabrik, mereka disebut 

akuntan industri atau akuntan biaya. Kepala bagian akuntansi perusahaan 

sering disebut dengan kontroler. Beberapa lembaga pemerintah dan 

organisasi nirlaba juga memperkerjakan akuntan.   

b. Akuntan Publik  

Dalam akuntan publik, seorang akuntan mungkin berpraktik selaku 

perseorang atau lembaga dari Kantor Akuntan Publik yang telah 

memenuhi pendidikn Negara, berpengalaman dan lulus ujian dapat 

menjadi Akuntan Publik Bersertifikat CPA (Certified Public Accountant) 

dan yang terbaru CA (Chartered Accountant). 
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2.3 Undang-Undang Akuntan Publik 

Undang-undang akuntan publik adalah undang-undang yang mengatur tentang 

profesi akuntan publik yang berupakan profesi dibidang jasa dan hasil pekerjaanya 

digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam 

pengambilan keputusan. Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh 

izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. 

Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas 

dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Dalam hal 

ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk memberikan opini 

atas laporan keuangan suatu entitas.  

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat penjelasan yang menjadi pro dan kontra, 

yakni penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a yang berbunyi “yang dapat mengikuti 

pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan 

minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara”. Dari penjelasan 

pasal 6 ayat 1 huruf a untuk menjadi akuntan publik tidak harus dari sarjana 

akuntansi. Untuk menjadi akuntan publik lulusan sarjana akutansi harus bersaing 

dengan lulusan dari jurusan non akuntansi. 

2.4 Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif (Motive) yang berarti dorongan, sebab atau alasan 

seseorang melakukan sesuatu (Djaali,dalam Nurhayani, 2012). Oleh karena itu, 
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motivasi dapat berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang 

melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara wajar. 

Pengertian motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang 

timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu 

tindakan dengan tujuan tertentu atau pengertian motivasi adalah usaha yang dapat 

menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu 

karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan 

perbuatannya. 

Menurut Sudarwan Danim dalam Kusumastuti (2013) mengatakan motivasi 

adalah kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekatan atau mekanisme psikologi 

yang mendorong orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai apa yang dikehendaki. 

Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan 

pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.  

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan 

dorongan yang ada di dalam diri manusia untuk melakukan suatu tindakan yang 

memiliki tujuan tertentu, yang merupakan penyebab terjadinya suatu aktivitas serta 

motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk memperoleh tujuan. 

Menurut Fredrick J. Mc Donal, memberikan sebuah pernyataan yaitu motivasi 

adalah perubahan energi pada diri dari seseorang yang ditandai dengan perasaan dan 

juga reaksi untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi dapat dipandang sebagai :  
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a. Fungsi, berarti motivasi berfungsi sebagai daya penggerak dari dalam individu 

untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan.  

b. Motivasi dipandang dari segi proses, berarti motivasi dapat dirangsang oleh 

factor luar, untuk menimbulkan motivasi dalam diri siswa yang melalui proses 

rangsangan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang di kehendaki.  

c. Motivasi dipandang dari segi tujuan, berarti motivasi merupakan sasaran 

stimulus yang akan dicapai. Jika seorang mempunyai keinginan untuk belajar 

suatu hal, maka dia akan termotivasi untuk mencapainya. 

2.4.1 Motivasi Karir 

Motivasi karir adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk 

meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai karir, maka dengan 

mengembangkan kemampuan yang dimiliki menjadi potensi yang lebih baik dari 

sebelumnya.  

Menurut Abraham Maslow dalam Abidin (2015) mengatakan bahwa 

aktualisasi diri adalah keinginan seseorang untuk mengembangkan potensinya 

secara sistematis sehingga menjadi kemampuan yang efektif dan normal dalam 

meniti sebuah karir bagi seseorang, sehingga motivasi karir dianggap sesuai dengan 

minat menjadi Akuntan publik dengan mengikuti Ujian CPA, dan hal tersebut 

menjadi pilihan yang tepat agar potensi yang telah ada pada lulusan S-1 Akuntansi 

dapat dikembangkan menjadi lebih baik.  
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Motivasi karir merupakan dorongan untuk meningkatkan kemampuan 

pribadinya yang timbul dari dalam diri dalam rangka mencapai kedudukan, karir 

maupun jabatan yang lebih baik sebelumnya. Karir merupakan suatu keahlian yang 

yang berhubungan dengan perjalanan kerja (Susanto, dkk, 2014). 

2.4.2 Motivasi Gelar 

Motivasi Gelar merupakan dorongan dari dalam diri seseorang untuk 

mendapatkan gelar resmi yang diakui oleh negara dan masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan karirnya di bidang profesi yang dijalaninya dan mendapat 

kepercayaan dari masyarakat (Lisnasari, dkk, dalam Kurniawan, 2014). Motivasi 

gelar berhubungan dengan kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. 

2.4.3 Motivasi Kualitas 

Menurut Kusumastuti (2013) seorang akuntan harus menguasai ilmu 

akuntansi, selain itu juga harus memiliki pengetahuan yang lain seperti ekonomi 

perusahaan, ekonomi moneter, manajemen perusahaan, pemasaran, hukum dagang, 

hukum pajak, akuntansi biaya, sistem akuntansi, statistik, pembelanjaan dan 

analisis keuangan, bahasa inggris, sistem informasi akuntansi.  

Elemen kualitas atau kompetensi merupakan hal yang sangat  diperhatikan 

dalam profesi akuntansi, khususnya profesi akuntan publik. Bahkan elemen ini 

dimasukkan dalam Standar Audit. Standar umum auditing yang pertama 

menyatakan bahwa: “Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang 



18 
 

memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor”. Hal 

ini berarti bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada pernyataan  

pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang 

akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan 

pendidikan formalnya yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya 

dalam praktik audit (Yusuf, dalam Kusumastuti, 2013).  

Dalam penelititan ini motivasi kualitas diartikan sebagai dorongan yang 

timbul dalam diri seseorang untuk memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan 

kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan 

tugas dengan baik dan benar.  

2.5 Optimisme 

Pengertian optimisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham atau 

keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan, sikap selalu 

mempunyai harapan baik dalam segala hal. 

Optimisme secara umum adalah suatu harapan yang kuat dan berpikir bahwa hal-

hal yang diinginkan akan berjalan dengan baik meskipun terjadi kemunduran dan 

frustrasi. Dari sudut pandang kecerdasan emosional, optimisme adalah sikap yang 

membuat dari jatuh ke wajah apatis, putus asa atau depresi kesulitan (Ertanto, 2015).  

Optimisme adalah suatu sikap yang lahir dari dalam diri individu yang merupakan 

sikap terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sikap terhadap sesuatu mengandung 

unsur penilaian (positif atau negatif). Sikap optimisme merupakan pilihan yang 
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dimunculkan seseorang dalam mempersepsikan masalahnya. Sikap optimis bertolak 

belakang dengan sikap pesimis yang berorientasi pada sikap yang negatif.  

Optimisme dalam islam hampir sepadan dengan kata husnu dzan, berpikir positif 

atau yang lebih dikenal dengan positive thinking adalah sebuah formula. Sebuah 

paradigma. Sebuah kerangka pikiran. Sebuah sistem cara berpikir. Memandang 

sesuatu dari segi baiknya saja, kendati orang lain menganggapnya buruk. 

Dan dapat diartikan dalam dunia kerja kita harus optimis menjalankan tugas 

pekerjaan berat maupun ringan dan yakin bahwa semua masalah dalam pekerjaan 

akan terselesaikan. 

2.6 Pandangan Islam 

Pandangan islam tentang penelitian ini ialah: 

Surah At-Taubah 105 

                             

    

105. dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya 

kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 
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Surah Saba’ 39 

                           

 

39. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang 

dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan 

menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya. 

Surah Al-Hijr 56 

        

56. Ibrahim berkata: "tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, 

kecuali orang-orang yang sesat". 

Surah Yusuf 87 

                     

   

87. Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan 

saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". 

Penjelasan: Hubungan penelitian dengan ayat di atas adalah perlu kita ketahui bahwa 

sesungguhnyan agama islam memerintahkan kepada kita semua agar kita percaya diri 

dan tidak putus asa dalam mencari rahmat dan hidayah Allah SWT. Kita sebgai 

manusia wajib ikhtiar kepada Allah SWT karena semuamasalah pasti ada jalannya. 
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Sebagai manusia agar sebisa mungkin mengatasi masalanya sendiri. Bagi mahasiswa 

di perguruan tinggi, pilihan dan penempatan mereka pada program atau jurusan yang 

sesuai sangat penting, karena pilihan program studi yang tidak tepat akan 

mengakibatkan persiapanarah karir mereka tidak berada pada jalur yang benar. 

Optimisme adalah sebuah keyakinan yang akan membawa pada pencapaian hasil 

mahasiswa dalam memilih karir. Dalam hidupnya tidak ada kata putus asa dan 

menyerah, karena bagi Allah semuanya mudah, siapa saja yang Allah kehendaki pasti 

dia akan mendapat rahmatNya. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

Antara lain : 

1. Penelitian Adhitya Reza Kurniawan (2014) meneliti Pengaruh MotivasiKarir, 

Motivasi Ekonomi, dan Motivasi Gelar Terhadap Minat  Mahasiswa 

Akuntansi Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Hasil dari penelitian ini, 

bahwa motivasi karier dan motivasi gelar berpengaruh signifikan terhadap 

minat mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Sebaliknya, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat mengikuti PPAk. 

2. Penelitian Putu Adi Susanto, dkk (2014) meneliti Pengaruh Persepsi 

Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 Terhadap 
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Motivasi, Optimisme dan Perencanaan Karir. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang 

Akuntan Publik No.5 Tahun 2011 yang berbunyi “.. Yang dapat mengikuti 

pendidikan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki pendidikan 

minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara” 

berpengaruh positif terhadap motivasi, optimisme serta perencanaan karir 

mahasiswa. 

3. Penelitian Nurdian Susilowati (2012) meneliti Sikap Mahasiswa Terhadap 

Undang-Undang Akuntan Publik Pada Optimisme dan Perencanaan Karir. 

Hasil dari penelitian ini, menunjukan bahwa sikap mahasiswa atas Undang-

Undang Akuntan publik memunculkan optimisme dan perencanaan pilihan 

karir.  

4. Penelitian Andjarwati Noordjanah (2011) meneliti Hubungan Harga Diri dan 

Optimisme dengan Motivasi Belajar Pada Siswa MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah  pertama, ada hubungan antara harga 

diri dan optimisme dengan motivasi belajar. Kedua, ada hubungan antara 

harga diri dengan motivasi belajar. Semakin tinggi harga diri siswa semakin 

tinggi pula motivasi belajarnya. Ketiga, ada hubungan antara optimisme 

dengan motivasi belajar, semakin tinggi rasa optimisme siswa akan semakin 

tinggi pula motivasi belajar mereka. 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian-penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 

Penelitian 

Variabel 

 

Hasil 

Penelitian 

X Y  

1.  Adhitya 

Reza 

Kurniawan 

(2014) 

Pengaruh 

MotivasiKari

r, Motivasi 

Ekonomi, 

dan Motivasi 

Gelar 

Terhadap 

Minat  

Mahasiswa 

Akuntansi 

Mengikuti 

Pendidikan 

Profesi 

Akuntansi 

MotivasiKa

rir, Motivasi 

Ekonomi, 

dan 

Motivasi 

Gelar 

Minat  

Mahasiswa 

Akuntansi 

Mengikuti 

Pendidikan 

Profesi 

Akuntansi 

Hasil dari 

penelitian 

ini bahwa, 

motivasi 

karir dan 

gelar 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

minat 

mengikuti 

pendidikan 

profesi 

akuntansi 

sebaliknya, 

hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa 

motivasi 

ekonomi 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

minat 

mengikuti 

PPAk 

2.  Putu Adi 

Susanto, 

Pengaruh 

Persepsi 

Persepsi 

Penerapan 

Motivasi, 

Optimisme 

Hasil dari 

penelitian 
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Edy Sujana, 

I Made 

Pradana Adi 

Putra 

(2014) 

Penerapan 

Undang-

Undang 

Akuntan 

Publik 

Nomor 5 

Tahun 2011 

Terhadap 

Motivasi, 

Optimisme 

dan 

Perencanaan 

karir 

Undang-

Undang 

Akuntan 

Publik 

Nomor 5 

Tahun 2011 

dan 

Perencanaa

n Karir 

ini 

menunjukan 

bahwa 

penejlasan 

pasal 6 ayat 

1 huruf a 

Undang-

Undang 

Akuntan 

Publik No.5 

Tahun 2011 

yang 

berbunyi 

“..Yang 

dapat 

mengikuti 

pendidikan 

profesi 

akuntan 

publik 

adalah 

seseorang 

yang 

memiliki 

pendidikan 

minimal 

sarjana 

strata 1 (S-

1), diploma 

IV (D-1), 

atau yang 

setara” 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

motivasi, 

optimisme 
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serta  

perencanaan 

karir 

mahasiswa 

3.  Nurdian 

Susilowati 

(2012) 

Sikap 

Mahasiswa 

Terhadap 

Undang-

Undang 

Akuntan 

Publik Pada 

Optimisme 

dan 

Perencanaan 

Karir 

Sikap 

Mahasiswa 

Undang-

Undang 

Akuntan 

Publik, 

Optimisme 

dan 

Perencanaa

n Karir 

Hasil 

penelitian 

menunjukan 

bahwa sikap 

mahasiwa 

atas 

Undang-

Undang 

Akuntan 

Publik 

memunculk

an 

optimisme 

dan 

perencanaan 

karir 

4.  Andjarwati 

Noordjanah 

(2011) 

Hubungan 

Harga Diri 

dan 

Optimisme 

dengan 

Motivasi 

Belajar Pada 

Siswa MAN 

Maguwoharj

o Sleman 

Yogyakarta 

Harga Diri 

dan 

Optimisme 

Motivasi 

Belajar  

Hasil 

penelitian 

ini adalah  

pertama, 

ada 

hubungan 

antara harga 

diri dan 

optimisme 

dengan 

motivasi 

belajar. 

Kedua, ada 

hubungan 

antara harga 

diri dengan 

motivasi 
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belajar. 

Semakin 

tinggi harga 

diri siswa 

semakin 

tinggi pula 

motivasi 

belajarnya. 

Ketiga, ada 

hubungan 

antara 

optimisme 

dengan 

motivasi 

belajar, 

semakin 

tinggi rasa 

optimisme 

siswa akan 

semakin 

tinggi pula 

motivasi 

belajar 

mereka 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

Dari uraian di atas, variabel dalam penelitian ini adalah perencanaan karir sebagai 

variabel dependen sedangkan penerapan undang-undang akuntan publik nomor 5  

pasal 6 tahun 2011, motivasi dan optimisme sebagai variabel independen. Untuk 

memudahkan dalam penelitian maka dibuatlah kerangka teoritis yang akan menjadi 

panduan dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 2.1 

 

      H1 

      H2 

      H3  

        

 

       H4    
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2.9 Pengembangan Hipotesis 

2.9.1 Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik No.5 Pasal 6 Tahun 

2011 Terhadap Perencanaan Karir  

Undang-undang akuntan publik adalah undang-undang yang mengatur 

tentang profesi akuntan public yang berupakan profesi dibidang jasa dan hasil 

pekerjaanya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan 

penting dalam pengambilan keputusan. Akuntan publik adalah seseorang yang 

telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam 

undang-undang. 

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat penjelasan yang menjadi pro 

dan kontra, yakni penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a yang berbunyi “yang dapat 

mengikuti pendidikan profesi akuntan public adalah seseorang yang memiliki 

pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara”. 

Dari penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a untuk menjadi akuntan publik tidak harus 

dari sarjana akuntansi. Untuk menjadi akuntan publik lulusan sarjana akutansi 

harus bersaing dengan lulusan dari jurusan nonakuntansi. 

Dan menurut penelitian Susanto, dkk (2014) dalam penelitiannya 

Pengaruh Persepsi Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 

2011 Terhadap Motivasi, Optimisme Dan Perencanaan Karir Mahasiswa (Studi 

Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan 
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Ganesha) dari hasil penelitian tersebut, undang-undang no.5 pasal 6 tahun 2011 

tentang akuntan publik berpengaruh terhadap perencanaan karir. 

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik No.5 Pasal 6 Tahun 2011 

Berpengaruh Terhadap Perencanaan Karir 

2.9.2 Penerapan Motivasi Terhadap Perencanaan Karir  

Motivasi berasal dari kata motif (Motive) yang berarti dorongan, sebab 

atau alasan seseorang melakukan sesuatu (Djaali, dalam Nurhayani, 2012). Oleh 

karena itu, motivasi dapat berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi 

sebab seseorang melakukan suatu perbuatan/kegiatan yang berlangsung secara 

wajar. 

Pengertian motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu atau pengertian motivasi adalah 

usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak 

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau 

mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Menurut penelitian Susanto, dkk 

(2014) dari hasil penelitian tersebut, motivasi berpengaruh positif terhadap 

perencanaan karir. 
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Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2: Penerapan Motivasi Berpengaruh Terhadap Perencanaan Karir  

2.9.3 Penerapan Optimisme Terhadap Perencanaan Karir 

Pengertian optimisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan 

menyenangkan, sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. 

Optimisme secara umum adalah suatu harapan yang kuat dan berpikir 

bahwa hal-hal yang diinginkan akan berjalan dengan baik meskipun terjadi 

kemunduran dan frustrasi. Dari sudut pandang kecerdasan emosional, optimisme 

adalah sikap yang membuat dari jatuh ke wajah apatis, putus asa atau depresi 

kesulitan (Ertanto, 2015). Menurut peneitian Susilowati (2012) dari hasil 

penelitiannya optimisme berpengaruh terhadap perencanaan karir. 

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Penerapan Optimisme Berpengaruh Terhadap Perencanaan Karir  

2.9.4 Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik No.5 Pasal 6 Tahun 

2011, Motivasi dan Optimisme Terhadap Perencanaan Karir 

Penelitian Putu Adi Susanto, dkk (2014) meneliti Pengaruh Penerapan 

Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 Terhadap Motivasi, 



31 
 

Optimisme dan Perencanaan Karir. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa 

penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Akuntan Publik No.5 Tahun 

2011 yang berbunyi “..Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan Publik 

adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), 

diploma IV (D-IV), atau yang setara” berpengaruh positif terhadap motivasi, 

optimisme serta perencanaan karir mahasiswa. 

Penelitian Nurdian Susilowati (2012) meneliti Sikap Mahasiswa 

Terhadap Undang-Undang Akuntan Publik Pada Optimisme dan Perencanaan 

Karir. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa sikap mahasiswa atas Undang-

Undang Akuntan Publik memunculkan optimisme dan perencanaan pemilihan 

karir. 

Maka berdasarkan uraian diatas, peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H4: Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik No.5 Pasal 6 Tahun 2011, 

Motivasi, dan Optimisme Berpengaruh Terhadap Perencanaan Karir  


