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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Karir 

Karier adalah sebuah kata dari bahasa Belanda, karir  adalah 

perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Ini juga bisa berarti 

jenjang dalam sebuah pekerjaan tertentu. Rachmawati (2008: 136) menyatakan  

perencanaan karir adalah usaha pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan karir sebagai 

perkembangan dan kemajuan baik pada kehidupan, jabatan atau pekerjaan 

seseorangBiasanya pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan 

imbalan berupa gaji maupun uang.  

Menurut Kunartinah (2003) dalam Ardianto (2014), karir dapat dilihat dari 

berbagai cara, sebagai berikut: 

1) Posisi yang dipegang individu dalam suatu jabatan di suatu perusahaan 

dalam    kurun waktu tertentu. 

2) Dalam kaitannya dengan mobilitas dalam suatu organisasi.  

3) Tingkat kemapanan kehidupan seseorang setelah mencapai tingkatan umur 

tertentu  yang ditandai dengan penampilan dan gaya hidup seseorang. 

Rachmawati (2008:136) menyatakan keterlibatan organisasi guna 

mendukung perencanaan karir adalah suatu keharusan. Dukungan dan dorongan 

organisasi dapat berupa: 
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1. Pendidikan karir 

Karyawan harus menyadari dan memahami bahwa pendidikan karir 

merupakan hal penting untuk memacu karir., memotivasi, dan menyadarkan 

karyawan akan karir yang dapat diraih dalam organisasi. Karir yang macet 

biasanya disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidaktahuan, motivasi yang 

rendah, kecenderungan menghindari tantangan, rasa tidak puas terhadap apa 

yang sudah ada, dan sebagainya.  

2. Data informasi tentang jenjang karir pada organisasi 

Data informasi yang digunakan seperti uraian jabatan, persyaratan 

jabatan, dan standar kerja sehingga karyawan dapat merumuskan rencana karir 

yang dijalankan melalui jalur karir dalam organisasi. 

3. Bimbingan karir 

Upaya bimbingan karir ini untuk menentukan karir yang paling tepat 

bagi karyawan yang dilakukan melalui penyadaran minat dan kemampuan 

untuk memilih jalur karir yang tepat. 

2.2 Teori Donald E. Super 

Donald (1963) dalam Yusuf (2002) mengemukakan teori perkembangan 

kejuruan. Super berpendapat konsep diri merupakan kekuatan pendorong yang 

mempengaruhi pemilihan karir seseorang di sepanjang hidupnya. Menurut Super, 

pemilihan karir adalah suatu usaha yang merealisasikan konsep diri seseorang. 

Super telah mengusulkan sepuluh usul untuk menjelaskan teorinya. 
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Usul-usul itu adalah seperti berikut: 

1. Manusia berbeda dari segi minat dan kepribadian. 

2. Orang layak menjabat beberapa jenis pekerjaan disebabkan kemampuan, minat 

dan fitur kepribadiannya yang berbeda. 

3. Setiap pekerjaan membutuhkan pola kemampuan, minat dan karakteristik 

kepribadian tertentu. Jadi, seseorang bisa menjabat beberapa jenis pekerjaan 

dan beberapa individu dapat melakukan satu jenis pekerjaan. 

4. Pemilihan pekerjaan situasi di mana mereka hidup dan bekerja serta konsep 

diri berubah dari waktu ke waktu ketika pengalaman diperoleh. Jadi, membuat 

pilihan dan menyesuaikan diri dengan situasi baru merupakan proses yang 

berkelanjutan. 

5. Proses ini diuraikan dalam serangkaian tingkat hidup. 

6. Pemilihan karir ditentukan oleh taraf sosioelconomi orang tua, kemampuan 

mental, karakteristik dan peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan kepada 

seseorang. 

7. Perkembangan individu melalui tahapan hidup tertentu bisa dibimbing dengan 

membantu proses kematangan, kemampuan dan minat seseorang. Individu 

dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya. 

8. Proses perkembangan kejuruan merupakan suatu proses perkembangan dan 

pelaksanaan konsep diri. Setelah seseorang membangun konsep kendirinya, dia 

akan memilih pekerjaan yang sesuai dengan konsep diri itu dan menolak 

pekerjaan-pekerjaan lain. 
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9. Proses kompromi antara individu dan faktor-faktor sosial antara konsep diri 

dengan realitas merupakan satu proses main peranan baik secara fantasi dalam 

wawancara konseling atau aktivitas kehidupan nyata seperti di dalam kelas, 

klub atau kerja sambilan. 

10. Kepuasan kerja dan kepuasan hidup tergantung pada sejauh mana seseorang 

dapat menggunakan kemampuannya, minatnya, fitur-fitur kepribadian dan 

nilai-nilainya. 

Donald E. Super juga mencanangkan suatu pandangan tentang 

perkembangan karier yang lingkupnya sangat luas, karena perkembangan jabatan 

itu dipandang sebagai suatu proses yang mencakup banyak faktor. Faktor tersebut 

sebagian terdapat pada individu sendiri dan untuk sebagian terdapat dalam 

lingkungan hidupnya yang semuanya berinteraksi satu sama lain dan bersama-

sama membentuk proses perkembangan karier seseorang. Pilihan jabatan 

merupakan suatu perpaduan dari aneka faktor pada individu sendiri seperti 

kebutuhan sifat-sifat kepribadian, kemampuan intelektual, dan banyak faktor di 

luar individu, seperti taraf kehidupan sosial-ekonomi keluarga, variasi tuntutan 

lingkungan kebudayaan, dan kesempatan/kelonggaran yang muncul. Titik berat 

dari hal-hal tersebut di atas terletak pada faktor-faktor pada individu sendiri. 

Unsur yang mendasar dalam pandangan Donald E. Super adalah konsep 

diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan dan 

jabatan yang akan dipegang (vocational self-concept). Konsep diri vokasional 

merupakan sebagian dari keseluruhan gambaran tentang diri sendiri. Data hasil 

penelitian memberikan indikasi yang kuat bahwa konsep diri vokasional 
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berkembang selama pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif; 

perkembangan ini berlangsung melalui observasi terhadap orang-orang yang 

memegang jabatan tertentu , melalui identifikasi dengan orang-orang dewasa yang 

sudah bekerja, melalui penghayatan pengalaman hidup, dan melalui pengaruh 

yang diterima dari lingkungan. Penyadaran kesamaan dan perbedaan di antara diri 

sendiri dan semua orang lain, akhirnya terbentuk suatu gambaran diri yang 

vokasional. Gambaran diri ini menumbuhkan dorongan internal yang 

mengarahkan seseorang ke suatu bidang jabatan yang memungkinkan untuk 

mencapai sukses dan merasa puas (vocational satisfication). Hal ini menyebabkan 

seseorang mampu mewujudkan gambaran diri dalam suatu bidang jabatan yang 

paling memungkinkan untuk mengekspresikan diri sendiri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi karier meliputi faktor  yang bersumber 

dari diri individu, ini sangat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung 

pada pemilihan karier. Faktor-faktor tersebut di antaranya: 

1. Kemampuan Intelegensi  

Taraf inteligensi (kecerdasan) yaitu taraf kemampuan untuk mencapai 

prestasi prestasi yang di dalamnya berpikir memegang peranan. Kemampuan 

inteligensi yang dimiliki oleh individu memegang peran yang penting sebab 

kemampuan itelegensi yang dimiliki seseorang dapat dipergunakan sebagai 

pertimbangan dalam memasuki pekerjaan, jabatan atau karier dan juga sebagai 

pelengkap dalam mempertimbangkan memasuki suatu jenjang pendidikan 

tertentu. 
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Adanya suatu perbedaan kecepatan dan kesempurnaan individu dalam 

memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya, sehingga hal itu 

memperkuat asumsi bahwa kemampuan inteligensi itu memang ada dan berbeda-

beda pada setiap orang, dimana orang yang memiliki taraf inteligensi yang lebih 

tinggi lebih cepat untuk memecahkan permasalahan yang sama bila dibandingkan 

dengan orang ynag memiliki taraf inteligensi yang lebih rendah. Kemampuan 

inteligensi yang dimiliki oleh individu memegang peranan yang penting, sebab 

kemampuan inteligensi yang dimiliki seseorang dapat dipergunakan sebagai 

pertimbangan dalam memasuki suatu pekerjaan, jabatan atau karir dan juga 

sebagai pelengkap dalam mempertimbangkan memasuki suatu jenjang pendidikan 

tertentu. 

Tingkat inteligensi yang dimiliki oleh seseorang dalam satu jabatan tetentu 

dapat dipergunakan sebagai suatu pola acuan dalam merningkatkan promosi 

jabatannya, apakah mereka itu cocok dipromosikan dalam jabatan professional 

dan manajerial I, profesional dan manajerial II, skillet, semi skillet, unskilled 

ataukah tetap berada pada posisi semula kalau ditinjau dari jabatan structural. 

2. Bakat 

Bakat merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir.untuk itulah 

kiranya perlu sedini mumgkin bakat-bakat yang dimiliki seseorang atau anaka-

anak disekolah diketahui dalam rangka memberikan bimbingan belajar yang 

paling sesuai dengan bakat-bakatnya dan lebih lanjut dalam rangka memprediksi 

bidang kerja, jabatan atau karir para murid setelah menamatkan studinya perlulah 

kiranya pada setiap siswa disekolah dilaksanakan tes bakat. Kemampuan itu jika 
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diberi kesempatan untuk berkembang melalui belajar akan menjadi kecakapan 

yang nyata. 

3. Minat 

Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari kombinasi, 

perpaduan dan campuran dari perasaan, harapan, prasangka, cemas, takut dan 

kecendrungan-kecendrungan lain yang bisa mengarahkan individu kepada suatu 

pilihan tertentu. Minat merupakan daya yang mengarahkan individu untuk 

memanfaatkan waktu luangnya dalam melaksanakan hal yang paling disenangi 

untuk dilakukan. Minat sangat besar pengaruhnya dalam mencapai prestasi dalam 

suatu pekerjaan, jabatan atau karir. 

4. Sikap 

Sikap ialah kecendrungan seseorang untuk bertindak atau bertingkah laku. 

Dengan pengertian lain sikap dimiliki individu dalam mereaksi terhadap dirinya 

sendiri, orang lain atau situasi tertentu. Dalam memutuskan pilihan karier individu 

akan bersikap atau bertindak sesuai dengan keadaan atau situasi yang 

dihadapinya. Sikap individu berbeda-beda dalam menghadapi situasi sehingga 

dalam pemilihan karirnya individu akan bereaksi sesuai sikapnya sendiri. Reaksi 

positif dari individu terhadap suatu pekerjaan, jabatan atau karir merupakan suatu 

faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan untuk mencapai prestasi. 

5. Kepribadian 

Kepribadian diartikan sebagai suatu organisasi yang dinamis di dalam 

individu dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian-penyesuaian 
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 yang Unik terhadap lingkungannya. Terbentuknya pola kepribadian seseorang 

dipengarui oleh beberapa faktor yakni faktor bawaan (fisik dan psikis), faktor 

pengalaman awal dalam keluarga dan faktor pengalaman untuk kehidupan 

seterusnya. Faktor kepribadian ini memiliki peranan yang berpengaruh bagi 

seseorang dalam menentukan arah pilihan jabatan. 

6. Nilai 

Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan. Dimana nilai bagi manusia di pergunakan sebagai suatu patokan 

dalam melaksanakan tindakan. Nilai-nilai yang dianut oleh individu berpengaruh 

terhadap pekerjaan yang dipilihnya, serta berpengaruh terhadap prestasi dalam 

pekerjaan. Individu yang memiliki nilai moral yang tinggi akan memiliki rasa 

tanggung jawab yang tinggi pula dalam pekerjaannya. 

7. Hobi atau Kegemaran 

Hobi adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan individu karena kegiatan 

tersebut merupakan kegemarannya atau kesenangannya. Biasanya individu 

menyesuaikan karier dengan hobinya. Dengan hobi yang dimilikinya seseorang 

memilih pekerjaan yang sesuai sudah barang tentu berpengaruh terhadap prestasi 

kerja yang dijabatnya. 

8. Prestasi 

Prestasi merupakan perwujudan dari bakat kemampuan. prestasi yang 

sangat menonjol dalam salah satu bidang mencerminkan bakat yang unggul dalam 

bidang tersebut. 
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9. Keterampilan 

Keterampilan yang dapat pula diartikan cakap dan cekatan dalam 

mengerjakan sesuatu. Dengan pengertian lain keterampilan ialah penguasaan 

individu terhadap sesuatu perbuatan. 

10. Penggunaan waktu senggang 

  Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diwaktu senggang agar mendapatkan 

kepuasan kerja biasanya dalam melaksanakan kegemaran dan hobi. Misalnya : 

olahraga, kemping, mendaki gunung, dll. 

11. Aspirasi dan pengetahuan pendidikan 

  Aspirasi dengan pendidikan sambungan yang diinginkan yang berkaitan 

dengan perwujudan cita-citanya. 

12. Pengalaman kerja 

  Pengalaman kerja yang pernah dialami dan dilakukan individu akan 

memicu untuk melakukan perkerjaan itu kembali bila hal itu menarik 

perhatiannya kembali. 

13. Keterbatasan fisik dan penampilan lahiriah 

  Hal ini seringkali menjadi pemicu invididu untuk tidak melakukan suatu 

karier karena keterbatasan fisik dan penampilan lahiriah yang kurang mendukung. 

14. Masalah dan keterbatasan pribadi 

  Masalah atau problema dari aspek diri sendiri selalu ada kecendrungan 

yang bertentangan apabila menghadapi masalah tertentu sehingga merasa tidak 

senang, benci, khawatir, takut, pasrah dan binggung apa yang harus dikerjakan. 
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2.3 Profesi Akuntan Publik 

Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari 

menterikeuangan untuk memberikan jasa akuntan publik  di Indonesia. 

Ketentuanmengenai akuntan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

RepublikIndonesia Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan 

MenteriKeuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. 

Dalam skala internasional, akuntan publik dikenal dengan CPA (Certified 

Public Accountant) yang merupakan sistem penyaringan yang baku bagi mereka 

yang akan melakukan praktik sebagai akuntan publik maupun bagi yang ingin 

mendapatkan sertifikasi atas kompetensi di bidang akuntansi dengan memperoleh 

gelar CPA. Standar, pedoman dan sertifikasi akuntan publik dikelola oleh AICPA 

(American Institute of Certified Public Accountant) sedangkan di Indonesia 

dikelola oleh IAI. 

Undang No. 5/2011 tentang “Akuntan Publik” Pasal 3 ayat satu (1) 

menyebutkan bahwa akuntan publik memberikan jasa asurans yang meliputi : 

a. Jasa audit atas informasi keuangan historis. 

b. Jasa review atas informasi keuangan historis dan 

c. Jasa asurans lainnya. 

Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah 

sejalan dengan berkembangnya berbagai jenis perusahaan dan berbagai bentuk 

badan hukum di negara tersebut. Akuntan publik memiliki tugas pokok 

melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan dan 

memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan prosedur 
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audit sebelum diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen ( Agoes, 

2009 dalam Yunihariza, 2014). 

Seseorang yang memasuki karir sebagai akuntan publik,  harus terlebih 

dahulu mencari pengalaman profesi di bawah pengawasan akuntan senior yang 

lebih berpengalaman. Di samping itu pelatihan teknis yang mempunyai cukup arti 

pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia usaha 

dan profesinya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 

17/PMK.01/2008, izin menjalankan praktik sebagai  akuntan publik diberikan 

oleh Menteri Keuangan jika seseorang memenuhi  persyaratan sebagai berikut: 

1) memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan 

2) memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) 

yang diselenggarakan oleh IAPI 

3) dalam hal tanggal kelulusan USAP  sebagaimana dimaksud pada huruf b 

telah melewati masa 2 (dua) tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah 

mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 

(enam puluh) Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir 

4) berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan 

paling sedikit 1000 (seribu) jam dalam 5 (lima) tahun terakhir dan paling 

sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi 

perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan 

KAP 
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5) berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

6) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

7) tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin Akuntan Publik 

8) membuat Surat Permohonan, melengkapi formulir Permohonan Izin 

Akuntan Publik, membuat surat pernyataan tidak merangkap jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 46, dan membuat surat pernyataan 

bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang 

disampaikan adalah benar dengan menggunakan Lampiran I sebagaimana 

terlampir dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. 

Mulyadi (2006) menggambaran jenjang karir akuntan publik sebagai 

berikut:  

a. Auditor junior, bertugas melaksanakan prosedur audit secara rinci, 

membuat  kertas kerja untuk mendokumentasikan pekerjaan audit yang 

telah  dilaksanakan.   

b. Auditor senior, bertugas untuk melaksankan audit dan bertanggung jawab  

untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit sesuaI dengan rencana,  

mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor junior.  

c. Manajer, merupakan pengawas audit yang bertugas membantu auditor 

senior  dalam merencanakan program audit dan waktu audit : mereview 

kertas kerja,  laporan audit dan management letter.   
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d. Partner, bertanggung jawab atas hubungan dengan klien, dan bertanggung  

jawab secara keseluruhan mengenai auditing.   

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Akuntansi UIN 

Suska Riau Memilih Karir Sebagai Akuntan Publik? 

2.5.1 Penghargaan Finansial 

Menurut Nugroho (2014) Penghargaan finansial atau gaji adalah sebuah 

penghargaan yang berwujud finansial. Penghasilan atau penghargaan finansial 

yang diperoleh sebagai kontraprestasi dari pekerjaan telah diyakini secara 

mendasar bagi sebagian besar perusahaan sebagai daya tarik utama untuk 

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 bekerja hanya untuk alasan faktor 

ekonomi. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisiologi. 

2.5.2 Pelatihan Profesional  

Menurut Rachmawati (2008: 110) Pelatihan adalah wadah lingkungan bagi 

karyawan, dimana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, 

keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Pelatihan profesional meliputi hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan 

keahlian terhadap prestasi. Pelatihan dan pengakuan profesional dapat 

dikategorikan sebagai penghargaan yang tidak berwujud finansial. Dalam memilih 
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karir tidak hanya bertujuan mencari penghargaan finansial, tetapi juga ada 

keinginan untuk berprestasi dan mengembangkan diri. Pada faktor pelatihan 

profesional, biasanya mahasiswa akan melihat apakah sebelum bekerja diberikan 

pelatihan sebagai bekal mereka dalam bekerja. Untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam bekerja apakah ada pelatihan-pelatihan baik yang 

diselenggarakan di tempat mereka bekerja atau yang diselenggarakan oleh pihak 

luar lembaga mereka bekerja.Selain itu menurut Yendrawati (2007) mahasiswa 

juga menginginkan pengalaman kerja yang bervariasi,supaya tidak mengalami 

kejenuhan dalam bekerja. 

2.5.3Nilai-nilai sosial 

Menurut Wijayanti (2001) dalam Merdekawati (2011) Nilai-nilai sosial 

ditujukan sebagai faktor yang menampakkan kemampuan seseorang dari sudut 

pandang orang-orang lain terhadap lingkungannya. Nilai-nilai sosial dalam 

penelitian ini meliputi enam pernyataan mengenai kesempatan melakukan 

kegiatan sosial, kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, kesempatan 

untuk menjalankan hobi, memperhatikan perilaku individu, pekerjaan yang lebih 

bergengsi di bidang karir lainnya dan kesempatan untuk bekerja dengan ahli di 

bidang lain. 

Menurut Stolle (1976) dalam Suyono (2014) Nilai sosial dipertimbangkan 

dalam memilih profesi. Mahasiswa akuntansi menganggap profesi akuntan publik 

lebih memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, lebih memberi 

kesempatan untuk menyediakan jasa sosial dan lebih prestisius dibandingkan 

profesi akuntan perusahaan. 
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2.5.4 Lingkungan Kerja 

Wursanto (2006: 287) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

pembentukan perilaku yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja 

dibedakan menjadi dua,yaitu lingkungan kerja yang menyangkut segi fisik dan 

lingkungan keja yang menyangkut segi psikis. Lingkungan kerja yang 

menyangkut segi fisik berupa keadaan bangunan tempat bekerja, tersedianya 

beberapa fasilitas, serta letak gedung atau tempat kerja yang strategis. Sedangkan 

lingkungan kerja yang bersifat psikis yaitu: 

1. Adanya perasaan aman dari para karyawan saat menjalankan tugasnya. 

2. Adanya loyalitas yang bersifat dua dimensi yaitu loyalitas antara bawahan 

dengan atasan, begitu pula sebaliknya, serta loyalitas antara pimpinan 

dengan pimpinan yang setingkat,dan  bawahan dengan bawahan. 

3. Adanya perasaan puas dikalangan karyawan. 

2.5.5 Pertimbangan pasar kerja 

Lilis (2016) menyatakan Pertimbangan pasar kerja merupakan salah satu 

hal yang menjadi bahan pertimbangan seseorang ketika memilih dan menentukan 

sebuahpekerjaan, karena setiap pekerjaan memiliki sebuah peluang 

sertakesempatan yang berbeda-beda. Profesi yang memiliki pasar kerjayang luas 

akan lebih diminati daripada profesi yang pasar kerjanya lebih kecil. 

Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan kerja dantersedianya lapangan kerja 

atau kemudahan mengakses lowongankerja. 

Menurut Setiawan (2012) Pertimbangan pasar kerja meliputi keamanan 

kerja dan tersedianya lapangan kerja atau kemudahan mengakses lowongan kerja. 
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Keamanan kerja merupakan faktor yang menyebabkan karir yang dipilih dapat 

bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan jauh dari kasus PHK. 

Sedangkan menurut Wheller K.G. (1983) dalam Aprilyan (2011) 

menyatakan pertimbangan pasar kerja (job market consideration) meliputi empat 

aspek, yaitu sebagai berikut: 

1) Tersedianya lapangan pekerjaan 

Faktor jangka pendek seperti supply kerja pada bidang akuntansi dinilai 

lebih baik jika dibandingkan dengan bisnis lain bagi mahasiswa jurusan bisnis, 

psikologi, dan pendidikan 

2) Keamanan kerja 

Keamanan kerja merupakan faktor dimana profesi yang dipilih dapat 

bertahan dalam jangka waktu lama. Profesi yang dipilih diharapkan bukan hanya 

merupakan pilihan profesi sementara, tetapi dapat terus berlanjut sampai tiba 

waktu pensiun. 

3) Fleksibilitas karier 

Adanya pilihan karir yang lebih fleksibel dapat membantu karyawan untuk 

tidak berada pada situasi yang stagnasi. Karier yang fleksibel membutuhkan 

pengetahuan dan pelatihan yang terus menerus diperbaharui. 

4) Kesempatan promosi 

Promosi merupakan suatu proses pemindahan jenjang karier secara 

vertikal ke arah yang lebih tinggi dan disertai dengan adanya kenaikan tanggung 

jawab dan imbalan. Seseorang yang bekerja tentu mengharapkan peningkatan 

posisi sesuai dengan prestasinya. Kesempatan promosi yang diberikan dapat 
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mendorong peningkatan kualitas kerja, mewakili aspek penting dari sistem seleksi 

dan mengurangi turnover. 

2.5.6 Personalitas 

Robbins (2008) menjelaskan kepribadian (personality) merupakan 

keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan 

individu lain. Sedangkan Mutmainah (2006) dalam Suyono (2014) menyatakan 

Personalitas berarti karakteristik psikologi dari dalam yang menentukan dan 

merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya. Pemilihan karir 

mahasiswa akuntansi ditentukan oleh personalitas individu akan karir yang akan 

mereka pilih apakah karir tersebut dianggap sesuai dengan personalitas individu 

tersebut yang akan menjadi daya tarik bagi mereka. 

2.5.7 Nilai intrinsik pekerjaan 

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997) dalam Nugroho (2014), 

faktor intrinsik meliputi pekerjaan yang menantang secara intelektual, berada 

dalam lingkungan yang dinamis, mendukung kreativitas, memberikan kebebasan 

atau otonomi.Nilai intrinsik berhubungan dengan kepuasan yang dirasakan oleh 

individu ketika melakukan pekerjaan sehingga terdapat hubungan langsung antara 

pekerjaan dan penghargaan. Nilai intrinsik pekerjaan memiliki hubungan dengan 

kepuasan yang dierima oleh individu saat atau sesudah ia melakukan pekerjaan.  

Karyawan cenderung menyukai pekerjaan yang memberikan peluang 

untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka, menawarkan tugas 

yang bervariasi, dan pekerjaan yang lebih menantang. Pekerjaan yang 

menyediakan sedikit tantangan akan membuat karyawan cepat bosan. Tetapi 
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apabila karyawan dihadapkan pada pekerjaan yang memberikan tantangan cukup 

besar akan menciptakan perasaan tidak mampu mengerjakannya sehingga 

mencadi cepat frustasi karena lingkungannya. 

Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997) dalam Irfanah (2011) 

faktor intrinsik meliputi : 

1) Pekerjaan yang menantang secara intelektual. Pencapaian prestasi 

seseorang   berkaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan 

yang menantang (challenging works). Setiap individu berbeda-beda, 

sebagian individu menyukai pekerjaan-pekerjaan yang menantang 

(pekerjaan yang cukup berat tetapi masih mungkin dicapai), dan sebagian 

lagi menyukai pekerjaan yang moderat maupun rendah. 

2) Berada dalam lingkungan yang dinamis. Lingkungan yang dinamis akan 

mendukung kemampuan seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik. Kesempatan yang diberikan pada karyawan dapat memotivasi dirinya 

untuk memberikan hasil terbaik dan dapat memberikan kepuasaan kerja 

tersendiri pada masing-masing karyawan. 

3) Mendukung kreativitas. Pertumbuhan pribadi pada dasarnya berkaitan 

dengan kemampuan dan peluang yang tersedia bagi karyawan untuk 

mengembangkan keahlian dan kreativitas dalam kariernya. 

4)  Memberikan kebebasan atau otonomi. Kebebasan atau otonomi karyawan 

dalam proses pengambilan keputusan akan memberikan kepuasaan 

tersendiri bagi karyawan. Dalam batas-batas tertentu karyawan diberikan 

kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dalam kaitannya dengan 
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keputusan yang akandiambil. Dengan demikian mereka merasakan 

kepuasaan secara langsung yang berupa otonomi tersebut. 

Ciri-ciri Intrinsik Pekerjaan Menurut Ashar Sunyoto Munandar (2001) 

dalam Aprilyan (2011) ada lima ciri intrinsik pekerjaan: 

1) Keragaman ketrampilan (skill variety) 

Banyaknya ketrampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. 

Semakin banyak ragam ketrampilan yang digunakan, maka semakin berkurang 

tingkat kebosanan pada suatu pekerjaan. 

2) Jati diri Tugas (task identity) 

Tingkat sejauh mana penyelesaian pekerjaan secarakeseluruhan dapat 

dilihat hasilnya dan dapat dikenali sebagai hasil kinerja seseorang. Tugas yang 

dirasakan sebagai bagian dari pekerjaan yang lebih besar dan yang dirasakan tidak 

merupakan satu kelengkapan tersendiri akan menimbulkan rasa tidak puas. 

3) Tugas yang penting (task significance) 

Tingkat sejauh mana pekerjaan mempunyai dampak yang berarti bagi 

kehidupan orang lain, baik orang tersebut merupakan rekan kerja dalam suatu 

perusahaan yang sama maupun orang lain di lingkungan sekitar. Jika tugas 

dirasakan penting dan berarti oleh tenaga kerja, maka cenderung akan 

menimbulkan kepuasan kerja. 

4) Otonomi 

Tingkat kebebasan pemegang kerja, yang mempunyai pengertian 

ketidaktergantungan dan keleluasaan yang diperlukan untuk menjadwalkan 

pekerjaan dan memutuskan prosedur apa yang akan digunakan untuk 
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menyelesaikannya. Pekerjaan yang memberi kebebasan, ketidaktergantungan dan 

peluang mengambil keputusan akan lebih cepat menimbulkan kepuasan kerja. 

5) Umpan balik 

Tingkat kinerja kegiatan kerja dalam memperoleh informasi tentang 

keefektifan kegiatannya. Pemberian umpan balik pada pekerjaan membantu 

meningkatkan tingkat kepuasan. 

2.5.8 Pengakuan Profesioanal 

Pengakuan profesional merupakan bentuk penilaian dan 

pemberianpenghargaan dalam berbagai bentuk atas pengakuan kinerja atau upaya 

dariseseorang yang dinilai memuaskan. Pengakuan profesional merupakan hal–

halyang berhubungan dengan pengakuan terhadap suatu prestasi atau kemampuan. 

MenurutRamadani (2013) pengakuan profesional merupakan hal-hal yang 

berhubungandengan pengakuan terhadap suatu prestasi atau kemampuan. 

Mangkunegara (2011) dalam Yunihariza (2014) menyatakan, karyawan yang 

memiliki kemampuan potensi (IQ)  diatas rata-rata  (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan. 

2.6 Pandangan Islam 

2.6.1 Pandangan Islam Tentang Profesi Akuntan Publik 

Al Quran surat (An-Nisa’: 135) memberikan pedoman yang diberikan 

kepada para akuntan publik yang berbunyi: 
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Artinya  “wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun 

terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, kaum kerabatmu. Jika ia 

kaya ataupun miskin, Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka, 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang 

dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau 

enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya menjadi seorang akuntan publik 

merupakan menjadi tanggung jawab yang besar bagi seseorang yang 

menjalaninya, karena menjadi seorang akuntan publik seseorang dituntut untuk 

menjadi yang profesional dan tidak mementingkan diri sendiri. Mereka 

menjalankan amanat yang diberikan seseorang kepadanya dan meraka pula harus 

menjaga kepercayaan orang lain tersebut. 

 

2.6.2 Pandangan islam Tentang Penghargaan Finansial 

Allah SWT menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 105 
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Artinya: “Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan 

yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu 

kerjakan.”(At Taubah : 105). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, 

dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling 

penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwasanya motivasi atau niat 

bekerja itu haruslah benar dan apabila motivasi bekerja tidak benar, maka Allah 

akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, 

maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa 

yang kita kerjakan.  

2.6.3 Pandangan Islam Tentang Pelatihan Profesional 

Allah SWT menjelaskan dalam Surat Al Jumu’ah ayat 2  
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Artinya: “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf (ummy) 

seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya 

kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada 

mereka Kitab dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya 

benar-beanr dalam kesesatan yang nyata”. 

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya seseorang harus senantiasa terus 

belajar, karena akan merugi seseorang yang menutup dirinya untuk terus belajar 

dan berkembang. Dalam sejarah Islam, sejak zaman jahiliyah, telah ada 

pengambilan budak sebagai buruh, pembantu atau pekerja, walaupun setelah 

zaman Islam perbudakan mulai dikurangi.Hal ini menandakan adanya tradisi 

pelatihan dan pembinaan dalam Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah membawa 

sejumlah prinsip etika dan melakukan perubahan radikal dalam memperlakukan 

pekerja dalam pekerjaan dan pendidikannya. Cerita tersebut menjelaskan bahwa 

Rasulullah pun mengajarkan kepada kita tentang pentingnya pelatihan dan 

pembinaan dalam islam. 

2.6.4 Pandangan Islam Tentang Nilai-Nilai Sosial 

Allah SWT menjelaskan dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 2 

               

Artinya: “Dan saling tolong-menolonglah kamu sekalian dalam hal kabaikan 

dan takwa”. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya sebagai makhluk sosial kita 

hendaknya saling tolong menolong dalam kebaikan. Profesi akuntan publik dinilai 
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memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan pelayanan sosial, 

karena profesi akuntan publik pada dasarnya yaitu memberikan jasanya terhadap 

sesorang yang membutuhkannya. 

2.6.5 Pandangan Islam Tentang Lingkungan Kerja 

Allah SWT menjelaskan dalam Al Quran surat Al Mujadalah Ayat 11  

                          

                            

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 

Ayat di atas menjelakan Apabila seseorang berada dalam suatu majlis, 

hendaknya saling meghormati dan menjaga suasana damai, dengan memberikan 

kelapangan bagi orang lain. Termasuk disaat kita berada di kantor tempat kita 

bekerja karena bekerja adalah salah satu bentuk amal soleh untuk mencukupi 

kebutuhan hidup kita dan ayat di atas juga mengajarkan Setiap perbuatan manusia 

akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. 

2.6.6 Pandangan Islam Tentang Pertimbangan Pasar Kerja 
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Allah SWT menjelaskan dalam Al Quran surat Al Jumu’ah ayat 10  

                            

Artinya: “ maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah 

dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”  

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada mulanya pemenuhan kebutuhan 

pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas 

individu itu sendiri yaitu dengan cara bekerja. Dari sinilah para ulama menyatakan 

bahwa wajib atas Waliyyul Amri (pemerintah) memberikan sarana-sarana 

pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah 

kewajiban negara dan merupakan bagian tanggung jawabnya terhadap pengaturan 

urusan rakyat. Itulah kewajiban yang telah ditetapkan secara syar’i, dan telah 

ditetapkan oleh para pimpinan islam terutama dimasa-masa kejayaan dan 

kecemerlangan penerapan islam dalam kehidupan. 

2.6.7 Pandangan Islam Tentang Personalitas Pekerjaan 

Allah SWT menjelaskan dalam Al Quran surat Ash-Shaf ayat 4  

                     

Artinya: “Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berperang 

dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan akan mereka seperti 

suatu bangunan yang tersusun kokoh.” 

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita akan pentingnya mengetatkan atau 

merapatkan barisan karena serangan kompetitor yang semakin hebat. Namun kita 
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juga harus tetap memperhatikan kemampuan diri. Sama halnya dalam hal 

pekerjaan hendaknya kita menyesuaikan minat dan kemampuan kita pada bidang 

karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. 

2.6.8 Pandangan IslamTentang Nilai Intrinsik pekerjaan 

Allah menjelaskan dalam Alquran surat  Al Baqarah ayat 264  

                              

        

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan 

(pahala) sedekahmu dengan menyebut nyebutnya dan menyakiti 

(perasaan si penerima), seperti orang menafkahkan hartanya 

karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah 

dan hari kemuadian.” 

Ayat di atas menjelaskan bahwa taqwa merupakan dasar utama bekerja, 

apapun bentuk dan jenis pekerjaannya maka taqwa merupakan petunjuknya. 

Selain itu hendaknya dalam bekerja, disamping mempunyai tujuan akhir berupa 

upah namun harus tetap mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh keridhaan 

Allah SWT. 

2.6.9 Pandangan islam Tentang Pengakuan Profesional 

Allah SWT menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 105  
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Artinya: “Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan 

yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu 

kerjakan.” 

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya ketika kita bekerja dengan baik 

maka Allah akan memberikan balasan kepada kita berupa pahala yang melimpah, 

begitu juga dalam organisasi ketika kita bekerja dengan baik maka kita sebagai 

karyawan akan mendapatkan balasan yang setimpal selain berupa gaji seperti 

pujian, kenaikan jabatan, dan bonus akibat dari pekerjaan yang telah kita lakukan 

dengan baik. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Matrik Penelitian Terdahulu 

Penelitian 

(Tahun) 
Judul Penelitian 

Variable Yang 

Ditelitih 

Hasil Penelitian 

(Kesimpulan) 

Adif 

Nugroho 

(2014) 

Analisis faktor-

faktor yang 

memengaruhi minat 

mahasiswa 

akuntansi untuk 

berkarir menjadi 

akuntan  

 

Nilai intrinsik 

pekerjaan (x) 

Persepsi 

penghasilan (x) 

Pertimbangan pasar 

kerja (x) 

Sifat profesi 

pekerjaan akuntan 

publik (x) 

Hasil menunjukkan bahwa, 

nilai intrinsik pekerjaan tidak 

berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi 

berkarir menjadi akuntan 

publik, persepsi penghasilan 

berpengaruh positif terhadap 

minat mahasiswa akuntansi 

berkarir menjadi akuntan 
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Minat mahasiswa 

untuk berkarir 

menjadi akuntan 

publik (y) 

publik, pertimbangan pasar 

kerja berpengaruh positif 

terhadap minat mahasiswa 

akuntansi berkarir menjadi 

akuntan publik, sifat 

pekerjaan profesi akuntan 

publik berpengaruh positif 

terhadap minat mahasiswa 

akuntansi berkarir menjadi 

akuntan publik. 

Wicaksono  

(2011) 

Persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai 

faktor-faktor yang 

membedakan 

pemilihan karir 

profesi akuntan  

 

Gaji (x) 

Pelatihan 

profesional (x) 

Nilai sosial (x) 

Lingkungan kerja 

(x) 

Pertimbangan pasar 

(x) 

Personalitas (x) 

Pemilihan karir 

profesi akuntan (y) 

Hasil menunjukkan bahwa, 

Terdapat perbedaan presepsi 

mengenai pemilihan karir 

ditinjau dari segi faktor gaji, 

pelatihan profesional, nilai-

nilai sosial, lingkungan kerja, 

pertimbangan pasar kerja. 

Sedangkan ditinjau dari 

faktor personalitas tidak ada 

perbedaan presepsi. 

Andi 

Setiawan 

Chan 

(2012) 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

pemilihan karir 

menjadi akuntan 

publik oleh 

mahasiswa jurusan 

akuntansi  

penghargaan 

financial (x) 

pelatihan 

professional (x) 

pengakuan 

professional (x) 

nilai-nilai social (x) 

lingkungan kerja (x) 

pertimbangan pasar 

kerja (x) 

personalitas (x) 

pencapaian 

akademik (x) 

pemilihan karir 

menjadi akuntan 

publik oleh 

mahasiswa jurusan 

akuntansi (y) 

 

Hasil menunjukkan bahwa 

pelatihan profesional dan 

personalitas berpengaruh 

signifikan terhadap minat 

menjadi akuntan publik. 

Semakin banyak pelatihan 

profesional yang diterima 

dan makin tinggi kesesuaian 

pekerjaan dan kepribadian 

maka semakin tinggi pula 

minat menjadi akuntan 

publik. Variabel 

penghargaan finansial, 

lingkungan kerja, 

pertimbangan pasar kerja dan 

pencapaian akademik tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap minat menjadi 

akuntan publik.. 

Lara 

Absara 

Aprilyan 

(2011) 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

mahasiswa 

akuntansi dalam 

pemilihan karir 

menjadi akuntan 

Nilaiintrinsik 

pekerjaan (x) 

 Gaji (x) 

 lingkungan kerja 

(x) pelatihan 

professional (x) 

Hasil menunjukkan bahwa 

secara simultan variabel nilai  

intrinsik pekerjaan, gaji, 

lingkungan kerja, pelatihan 

profesional,pengakuan 

profesional, nilai-nilai sosial, 
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publik  pengakuan 

professional (x) 

nilai-nilai social (x) 

pertimbangan pasar 

kerja (x) 

personalitas (x) 

pemilihan karir 

menjadi akuntan 

publik (y) 

pertimbangan pasar kerja, 

dan personalitas berpengaruh 

signifikan terhadap 

pemilihan karir menjadi 

akuntan publik oleh 

mahasiswa akuntansi, namun 

secara parsial variabel 

lingkungan kerja tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pemilihan karir menjadi 

akuntan publik oleh 

mahasiswa akuntansi, 

sedangkan variabel nilai  

intrinsik pekerjaan, gaji, 

pelatihan 

profesional,pengakuan 

profesional, nilai-nilai sosial, 

pertimbangan pasar kerja, 

dan personalitas masing-

masing berpengaruh 

signifikan. 

 

Lilis 

Kurnia 

Sari 

(2016) 

Pengaruh nilai 

intrinsik pekerjaan, 

lingkungan kerja, 

dan pertimbangan 

pasar kerja terhadap 

motivasi pemilihan 

karir sebagai 

akuntan  

Nilai intrinsik 

pekerjaan (x) 

Lingkungan kerja 

(x) 

Pertimbangan pasar 

kerja (x) 

Pemilihan karir 

sebagai akuntan (y) 

Hasil menunjukkan bahwa, 

Nilai Intrinsik Pekerjaan 

pada Profesi Akuntan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Motivasi 

Pemilihan Karier sebagai 

Akuntan,  Lingkungan Kerja 

pada Profesi Akuntan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Motivasi 

Pemilihan Karier sebagai 

Akuntan, Pertimbangan 

Pasar Kerja pada Profesi 

Akuntan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

Motivasi Pemilihan Karier 

Sebagai Akuntan,  Nilai 

Intrinsik Pekerjaan, 

Lingkungan Kerja, dan 

Pertimbangan Pasar Kerja 

pada Profesi Akuntan secara 

bersama-sama berpengaruh 

positif dan signifikan 
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terhadap Motivasi Pemilihan 

Karier sebagai Akuntan. 

 

Nanang 

Agus 

Suyono 

(2014) 

Analisi faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

pemilihan karir 

sebagai akuntan 

publik  

 

Penghargaan 

finansial (x) 

Pelatihan 

profesional (x) 

Nilai-nilai sosial (x) 

Lingkungan kerja 

(x) 

Pertimbangan pasar 

kerja (x) 

Personalitas (x) 

Pemilihan karir 

sebagai akuntan 

publik (y) 

Hasil menunjukkan bahwa,  

imbalan keuangan, pelatihan 

profesional, nilainilai sosial, 

dan pertimbangan pasar 

tenaga kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan publik, 

sedangkan faktor pengakuan 

dan lingkungan kerja 

profesional tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan publik. 

Sumber: Data Olahan Tahun 2017 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam 

memilih karir sebagai akuntan publik telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. Terdapat beberapa kesamaan variabel penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya. Variabel independen pada penelitian ini adalah 

penghargaan finansial, pelatiahan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, 

pertimbangan pasar kerja, personalitas, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan 

profesional. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah persepsi 

mahasiswa akuntansi Uin Suska Riau memilih karir sebagai akuntan publik. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikembangkan dari penelitian 

Nanang Agus Suyono (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah adanya penambahan dua variabel yaitu nilai intrinsik 

pekerjaan dan pengakuan profesional. Selain itu waktu dan tempat penelitian juga 

menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. 
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2.8 Kerangka Penelitian 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

 

 

 H1 

 H2 

 H3 

 

   H4 

 H5 

.  

 H6   

     H7 

 

  H8 

  H9 

     Sumber: Data Olahan Tahun 2017  

Keterangan : 

Uji simultan (f)  :  

Uji parsial (t)     : 

 

 

Penghargaan finansial X1 

Pelatihan profesional X2 

Nilai-nilai sosial X3 

Lingkungan kerja X4 

Persepsi 

Mahasiswa 

Akuntansi Uin 

Suska Riau 

Memilih Karir 

Sebagai Akuntan 

Publik (Y) 

Pertimbangan pasar kerja X5 

Personalitas kerja X6 

Nilai intrinsik pekerjaan X7 

Pengakuan profesional X8 
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2.9  Pengembangan Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2013: 93) Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan penelitian biasanya 

disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum di dasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat 

dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum 

jawaban yang empiris.  

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian sebelumnya, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

2.9.1 Pengaruh Penghargaan Finansial Terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi UIN SUSKA RIAU Memilih Karir Akuntan Publik  

Penghasilan atau gaji merupakan hasil yang di peroleh sebagai 

kontraprestasi dari  pekerjaan yang telah diyakini secara mendasar bagi sebagian 

besar perusahaan sebagai daya tarik utama untuk memberikan kepuasan ke pada 

karyawannya. Penghargaan finansial tersebut dipertimbangkan dalam pemilihan 

profesi Karena tujuan utama seseorang bekerja adalah memproleh penghargaan 

finansial. Yendrawati (2007) menyatakan biasanya mahasiswa akan 

memperhitungkan gaji yang diperoleh pada waktu mulai bekerja, jaminan masa 

depan yang menjamin yaitu adanya dananya pensiun, selain itu mahasiswa juga 

memperhatikan kenaikan kapan kenaikan gaji akan diperoleh. Penelitian yang 

dilakukan oleh Aprilyan (2011) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Mahasiswa Akuntansi dalam Pemilihan Karir menjadi Akuntan Publik ( Studi 
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Empiris pada Mahasiswa Akuntansi UNDIP dan Mahasiswa Akuntansi UNIKA ) 

menyimpulkan bahwa  penghargaan finansial/ gaji berpengaruh positif terhadap 

pemilihan karir menjadi akuntan publik oleh mahasiswa akuntansi. Yendrawati 

(2007) menambahkan mahasiswa memilih karir sebagai akuntan publik dan 

akuntan perusahaan menganggap bahwa dengan karir tersebut mereka akan 

memeperoleh gaji awal yang tinggi.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H1:  Penghargaan Finansial berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

2.9.2 Pengaruh pelatihan profesional terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

Rachmawati (2008: 110) menyatakan Pelatihan dan pengembangan 

mempunyai kegunaan pada karir jangka panjang karyawan untuk membantu 

menghadapi tanggung jawab yang lebih besar diwaktu yang akan datang. Menurut 

Benny dan Yuskar(2006) dalam Aprilyan (2011)Untuk memenuhi persyaratan 

sebagai seorang profesional, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis dan 

berpengalaman dibidang auditing, antara lain memiliki pengalaman kerja di KAP 

minimal 3 tahun yang setara dengan 4000 jam, serta pendidikan profesional yang 

berkelanjutan selama menjalani karir sebagai akuntan publik. Pelatihan 

profesional ini meliputi, pelatihan sebelum bekerja,mengikuti pelatihan diluar 

lembaga, mengikuti pelaihan rutin di lembaga,dan variasi pengalaman kerja. 

Menurut hasil penelitian Stolle (1976) dalam Aprilyan (2011) 

menunjukkan bahwa, mahasiswa tingkat IV beranggapan akuntan publik lebih 
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memerlukan pelatihan kerja dan lingkungan kerjanya lebih variatif, karena 

lingkungan kerja yang lebih variatif ini maka perlu pelatihan kerja yang lebih 

banyak daripada karir sebagai akuntan perusahaan.Pada Penelitian Setiyani (2005) 

dalam Rachmawati (2016) juga menambahkan bahwa profesi akuntan publik lebih 

memerlukan pelatihan kerja untuk meningkatkan kemampuan profesional dan 

mendapatkan pengalaman kerja yang bervariasi.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut 

: 

H2: Pelatihan profesional berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

2.9.3 Pengaruh nilai-nilai sosial terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

Wijayanti (2001) dalam Averus (2015) mengungkapkan bahwa nilai-nilai 

sosial, dipertimbangkan oleh mahasiswa akuntansi dalam memilih profesi yang 

meliputi: kesempatan berinteraksi, kepuasan pribadi, kesempatan untuk 

menjalankan hobi, dan perhatian perilaku individu. Akuntan publik menyediakan 

jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang 

dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan 

menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi 

terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota 

profesinya. Adapun kepuasan kerja seorang akuntan publik  adalah tingkat 

kepuasan individu akuntan publik dengan posisinya dalam organisasi secara 

relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau teman seprofesi lainnya. 
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Ditugaskannya seorang akuntan publik di berbagai tempat dengan 

perusahaan yang berbeda ciri dan terkadang dihadapkan pada kondisi yang tidak 

selalu baik, menambah  variasi pengalaman bekerja mereka selain itu  kesempatan 

untuk berinteraksi dengan para ahli selain dibidang akuntan publik lebih besar. 

Berbeda dengan seorang yang menjadi akuntan di satu perusahaan,apabila seorang 

akuntan bekerja untuk perusahaan minyak, maka ia hanya mengerti tentang sistem 

akuntansi di bidang minyak dan gas. Ini membuat penilaian masyarakat mengenai 

profesi akuntan publik lebih bergengsi dibanding seorang akuntan biasa. 

Aprilyan (2011) mengungkapkan bahwa mahasiswa akuntansi yang 

memilih karir sebagai akuntan publik mengharapkan dengan ditugaskannya 

seorang akuntan publik di berbagai tempat dan perusahaan memiliki ciri dan 

kondisi yang berbeda maka bisa menambah pengetahuannya di bidang selain 

akuntansi karena interaksi yang dilakukan tidak hanya dengan sesama akuntan, 

pengalaman kerja yang didapatkan juga semakin bervariasi dan terbukanya 

kesempatan  dipromosikan  atau mempromosikan jasanya sebagai akuntan publik. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dibuat hipotesis : 

H3: Nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

2.9.4 Pengaruh lingkungan kerja terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

Ramdani (2013) dalam Ardianto (2014) mengungkapkan bahwa Karakter 

yang keras dan komitmen dibutuhkan oleh seorang akuntan dalam menghadapi 

lingkungan pekerjaan, seorang pekerja dituntut untuk dapat beradaptasi dan 
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bersosialisasi dengan lingkungan kerja, agar dapat mencapai target kerja yang 

diwajibkan. 

Stolle (1976) dalam Aprilyan (2011) menyatakan bahwa profesi akuntan 

perusahaan menurut persepsi mahasiswa akuntansi lebih bersifat rutin dan banyak 

pekerjaan yang dapat diselesaikan di belakang meja, sedangkan pekerjaan sebagai 

akuntan publik lebih atraktif, 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. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

H4: Lingkungan pekerjaan berpengaruh terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan publik oleh mahasiswa akuntansi UIN Suska Riau 

2.9.5 Pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

Pertimbangan pasar kerja 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 lama. 

Karir diharapkan bukan pilihan karir sementara, tetapi dapat terus berlanjut 

sampai seseorang pensiun. Pertimbangan pasar kerja diuji dengan dua pernyataan 

mengenai keamanan kerja, dan kemudahan mengakses lowongan pekerjaan. 

Setiawan (2012) menyatakan, Keamanan kerja merupakan faktor yang 

menyebabkan karir yang dipilih dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup 

lama dan jauh dari kasus PHK .  
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Aprilyan (2011) mengungkapkan bahwa mahasiswa akuntansi yang 

cenderung memilih akuntan publik sebagai pemilihan karirnya karena dengan 

informasi semakin banyak perusahaan perusahaan yang berdiri baik dalam 

perseorangan maupun perusahaan berbentuk badan hukum jasa seorang akuntan 

publik akan semakin banyak dicari dan hal ini menyebabkan semakin banyak 

peluang kerja yang ditawarkan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut 

: 

H5: Pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan 

Publik 

3.9.6 Pengaruh personalitas pekerjaan terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

Pemilihan karir mahasiswa akuntansi ditentukan oleh personalitas individu 

akan karir yang akan mereka pilih apakah karir tersebut dianggap sesuai dengan 

personalitas individu tersebut yang akan menjadi daya tarik bagi mereka.Tak ada 

dua orang yang memiliki kesamaan personalitas. Hal ini membuktikan bahwa 

personalitas berpengaruh terhadap perilaku seseorang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aprilyan (2011)menyatakan bahwa 

mahasiswa akuntansi  yang selalu mengejar kesempurnaan, menuntut loyalitas, 

mengharapkan pengakuan atas prestasinya, serta menyenangi tantangan dan mau 

menerima tugas-tugas sulit  cenderung memilih karir akuntan publik. Dengan 
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mematuhi  kode etik profesi akuntan publik maka  prestasi dan loyalitasnya 

sebagai akuntan publik akan semakin diakui oleh klien maupun masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut 

: 

H6:  Personalitas berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

3.9.7 Pengaruh nilai intrinsik pekerjaan terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

Nilai intrinsik pekerjaan merupakan kepuasan dalam diri seseorang yang 

diterima secara langsung ketika. Menurut Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997) 

dalam Yuanita (2010) faktor intrinsik meliputi pekerjaan yang menantang secara 

intelektual, berada dalam lingkungan yang dinamis, mendukung kreativitas, 

memberikan kebebasan atau otonomi. Akuntan publik adalah akuntan independen 

yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Jika mahasiswa 

memandang bahwa profesi akuntan memberikan kepuasan pada saat maupun 

setelah bekerja pada seseorang, hal ini akan meningkatkan motivasinya untuk 

memilih karier sebagai akuntan. Sebaliknya, jika mahasiswa memandang bahwa 

profesi akuntan tidak terlalu memberikan kepuasan pada saat maupun setelah 

bekerja pada seseorang, hal tersebut akan menurunkan motivasinya untuk memilih 

karier sebagai akuntan. 

Mahasiswa akuntansi yang memiliki ambisi kuat dalam mencapai sesuatu, 

menyenangi tantangan dan memberikan peluang untuk menggunakan kemampuan 

dan keterampilan mereka cenderung memilih karir menjadi akuntan publik. Lilis 
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(2016) melakukan penelitian tentang pengaruh nilai intrinsik pekerjaan, 

lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja terhadap motivasi pemilihan karir 

sebagai akuntan. Hasilnya menunjukkan bahwa Nilai Intrinsik Pekerjaan pada 

Profesi Akuntan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Pemilihan 

Karier sebagai Akuntan.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H7: Nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh terhadap Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan 

Publik 

3.9.8 Pengaruh pengakuan profesional terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

Averus (2015) menyatakan Pengakuan profesional merupakan sesuatu hal 

yang berhubungan dengan penilaian dan pemberian penghargaan dalam berbagai 

bentuk atas pengakuan terhadap prestasi dan keberhasilan dari suatu pekerjaan 

yang dinilai memuaskan. Faktor ini dapat menimbulkan dan memotifasi 

perkembangan perusahaan atau individu sendiri  

Mahasiswa akuntansi yang tidak hanya mengejar penghasilan  saat ia 

bekerja nanti, namun berkeinginan mengembangkan diri dalam bidang akuntansi 

dan audit cenderung memilih karir akuntan publik. Ada kepuasan tersendiri ketika 

memperoleh pengakuan profesional atau pengakuan prestasi kerjanya dalam karir 

akuntan publik, mengingat dibutuhkan keahlian tertentu, waktu yang tidak 

sebentar dan jenjang karir yang panjang. Menurut Stole (1976) dalam Aprilyan 

(2011) meyatakan, pengakuan profesional dipertimbangkan oleh mahasiswa yang 
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memilih profesi akuntan publik. Hal ini berarti bahwa memilih profesi, tidak 

hanya bertujuan mencari pengharapan finansial, tetapi juga ada keinginan untuk 

pengakuan berprestasi dan mengembangkan diri. Mahasiswa yang memilih 

profesi akuntan publik menganggap bahwa profesi yang mereka pilih akan 

memberikan banyak kesempatan untuk berkembang.  

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H8: Pengakuan profesional berpengaruh terhadap Persepsi Mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

3.9.9 Pengaruh Penghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai 

sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, personalitas, nilai 

intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional terhadap Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi UIN Suska Riau Memilih Karir Akuntan Publik 

Penghasilan/gaji menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan 

pemilihan karir Mahasiswa Akuntansi. Seperti teori motivasi yang diungkapkan 

oleh Robbins (2006) bahwaterdapat tiga hubungan yang memotivasi individu dan 

salah satunya yaituhubungan imbalan–sasaran pribadi, hubungan ini menjelaskan 

sampai sejauh mana imbalan dalam suatu organisasi memenuhi sasaran atau 

kebutuhan pribadi individu, serta potensi daya tarik imbalan tersebut bagi individu 

tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdani (2013) menunjukkan 

bahwa penghargaan finansial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir 

akuntan publik dan non akuntan publik.   

Hasil penelitian Yendrawati (2007) memperlihatkan bahwa mahasiswa 

akuntansi yang memilih karir akuntan publik beranggapan bahwa mereka 
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memerlukan pelatihan kerja sebelum mulai bekerja,mereka juga mengharapkan 

bahwa karir yang dipilihnya akan sangat memerlukan pelatihan baik diluar 

lembaga mereka bekerja maupun di dalam lembaga tempat mereka bekerja untuk 

meningkatkan profesionalitasnya. Mahasiswa akunatnsi yang memilih karir 

sebagai akuntan publik juga beranggapan bahwa di tempat mereka bekerja akan 

memperoleh pengalaman kerja yang bervariasi. 

Penelitian Riyanto (2015) menyatakan bahwa nilai-nilai sosial  berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik. Hasil 

penelitian yang sama juga didapatkan dalam penelitian Suyono (2014) yang 

menjelaskan bahwa nilai-nilai sosial berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi berkarir menjadi akuntan publik. Hal ini bisa dikarenakan 

nilai-nilai sosial dipertimbangkan dalam memilih Profesi Akuntan Publik. 

Mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai akuntan publik memandang 

tugas kerja dalam akuntan publik lebih sering berinteraksi dengan klien atau 

pihak-pihak eksternal. Dengan ini akuntan publik bisa menambah rekan/kawan 

dan bisa menambah pengetahuannya di luar bidang akuntansi karena interaksi 

yang dilakukan sewaktu bekerja tidak hanya dengan sesama akuntan saja, akan 

tetapi juga dengan para ahli profesional dibidang lain.  

Hasil penelitian Ardianto (2014) menunjukkan bahwa lingkungan pekerjaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir akuntan dan non akuntan. 

Irfanah (2011) menyatakan dari hasil pengujian diketahui bahwa akuntan publik 

dianggap mempunyai lingkungan kerja yang menyenangkan karena lebih santai 

dan tidak terlalu formal. Untuk indikator tingkat kompetisi antar karyawan yang 
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tinggi lebih dipertimbangkan mahasiswa yang memilih karier sebagai akuntan 

publik karena mereka menganggap profesiakuntan publik memiliki persaingan 

kerja yang tinggi karena pada profesi akuntan publik dianggap sebagai profesi 

yang selalu berusaha untuk mendapatkan klien sehingga kompetisi karyawan 

sangat diperlukan. Sedangkan untuk indikator ada tekanan kerja untuk mencapai 

hasil yang sempurna lebih dipertimbangkan mahasiswa yang memilih karier 

sebagai akuntan publik. Hal ini terjadi karena mahasiswa beranggapan bahwa 

profesi akuntan publik harus menyelesaikan pekerjaan berdasarkan waktu yang 

telah ditentukan, sehingga merasa adanya tekanan kerja dalam penyelesaian 

pekerjaannya. 

Dalam penelitian Lilis (2016) menyatakan pertimbangan pasar kerja 

berpengaruh dan signifikan terhadap motivasi pemilihan karir akuntan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pertimbangan pasar kerja merupakan salah satu hal yang 

dipertimbangkan oleh mahasiswa dalam berkarir karena setiap pekerjaan 

mempunyai peluang dan kesempatan yang berbeda-bedadan tidak bisa disamakan 

satu sama lain. Apabila peluang seseorangdalam berkarier pada suatu profesi 

sangat sedikit dikarenakanpersaingan yang sangat ketat, serta ketersediaan 

lapangan pekerjaan tersebut sangat sedikit, maka motivasi seseorang untuk 

berkarier dalam profesi tersebut menjadi kurang. Sementara, peluang untuk 

berkarier menjadi akuntan masih sangat terbuka lebar karena jumlah akuntan  di 

Indonesia masih sangat minim. Minimnya jumlah akuntan tersebut dapat menjadi 

pertimbangan mahasiswa untuk berkarier menjadi seorang akuntan. 
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Penelitian Setiawan (2012) menyatakan hasil bahwa personalitas 

berpengaruh signifikan terhadap terhadap minat mahasiswa menjadi akuntan 

publik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin cocok kepribadian seseorang dengan 

pekerjaan menjadi akuntan publik maka minat menjadi akuntan publik menjadi 

tinggi. Mahasiswa akuntansi yang selalu mengejar kesempurnaan, menuntut 

loyalitas, mengharapkan pengakuan atas prestasinya, serta menyenangi tantangan 

dan mau menerima tugas-tugas sulit cenderung memilih karir akuntan publik. 

Lilis (2016) menyatakan nilai intrinsik pekerjaan merupakan kepuasan 

dalam diriseseorang yang diterima secara langsung ketika melakukan suatu 

pekerjaan sehingga lebih meningkatkan semangat dalam bekerja yangdipengaruhi 

oleh beberapa faktor, seperti penghargaan, kesempata nmendapatkan promosi, 

tanggung jawab pekerjaan, tantangan intelektual serta pelatihan yang didapatkan. 

Jika profesi akuntan memberikan kepuasan pada saat maupun setelah bekerja 

padaseseorang, hal ini akan meningkatkan motivasinya untuk memilihkarier 

sebagai akuntan. Sebaliknya, jika profesi akuntan tidak terlalumemberikan 

kepuasan pada saat maupun setelah bekerja padaseseorang, hal tersebut akan 

menurunkan motivasinya. Hasil penelitian lilis (2016) menyatakan bahwa nilai 

intrinsik pekerjaan berpengaruh dan signifikan terhadap motivasi pemilihan karir 

akuntan. 

Pengakuan profesional merupakan bentuk penilaian dan pemberian 

penghargaan dalam berbagai bentuk atas pengakuan kinerja atau upaya dari 

seseorang yang dinilai memuaskan. Pengakuan profesional merupakan hal–

halyang berhubungan dengan pengakuan terhadap suatu prestasi atau kemampuan. 
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Dalam penelitian Ardianto (2014) menyatakan hasil bahwa pengakuan profesional 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan atau non 

akuntan. Hal ini berarti bahwa Mahasiswa yang memilih profesi akuntan 

menganggap bahwa pengakuan prestasi atasprofesi yang mereka pilih lebih tinggi 

dibanding dengan profesi yang lain. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut : 

H9: Penghargaan finansial, Pelatiahan Profesional, Nilai-Nilai Sosial, 

Lingkungan Pekerjaan, Pertimbangan Pasar kerja, Personalitas, 

Nilai Intrinsik Pekerjaan, dan Pengakuan profesional berpengaruh 

terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi UIN Suska Riau Memilih 

Karir Akuntan Publik 


