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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan keberagaman profesi dalam dunia kerja di negara Indonesia 

saat ini memberi pilihan bagi setiap mahasiswa. Mahasiswa yang telah menempuh 

pendidikan sarjana (S1) dapat memilih untuk terjun kedalam dunia kerja yang 

diminatinya. Dari sekian banyak mahasiswa khususnya mahasiswa ekonomi jurusan 

akuntansi telah dibatasi oleh pemilihan karir yang disesuaikan terhadap pendidikan 

yang telah mereka tempuh pada pendidikan sarjana. Ada beberapa karir yang yang 

dapat dijalani oleh sarjana ekonomi dari tiga jurusan akuntansi memiliki tiga 

alternatif pemilihan sebagai langkah awal untuk menentukan karir profesi yang 

digelutinya. Yang pertama adalah langsung terjun kedalam dunia kerja setelah 

menempuh pendidikan sarjana (S1), yang kedua adalah melanjutkan pendidikan 

pasca sarjana (S2) dan yang ketiga adalah menempuh pendidikan kembali dengan 

profesi akuntan jika ingin mendapatkan gelar akuntan. Profesi akuntan di Indonesia 

dibagi berdasarkan fungsi dan instansi tempat mereka bekerja. Penelitian ini berfokus 

pada faktor-faktor yang mempengaruhi  pemilihan karir sebagai auditor yang dipilih 

oleh mahasiswa jurusan akuntansi.  

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan akuntan publik adalah suatu profesi yang jasa 

utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh 

publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. 

Akuntan publik memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung 

perekonomian nasional yang sehat dan efesien serta meningkatkan transparansi dan 

mutu informasi dalam bidang keuangan (Harianti, 2017) . Menurut Pusat Pembinaan 

Akuntan Jasa dan Penilai (PPAJP) pertumbuhan akuntan publik di Indonesia masih 
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rendah yaitu 4% pertahun. Berikut dapat dilihat jumlah perkembangan akuntan publik 

di Indonesia. 

Gambar 1. (Perkembangan jumlah akuntan dan Kantor Jasa Akuntan (KJA) 

di Indonesia Tahun 2014-2017) 

Fenomena ini mengindikasikan kurangnya minat mahasiswa akuntansi untuk 

menjadi akuntan publik.  Minat mahasiswa akuntansi untuk menjadi akuntan publik 

merupakan suatu keinginan, hasrat ataupun kehendak mahasiswa untuk berprofesi 

sebagai akuntan publik (Harianti, 2017).  Minat pada dasarnya adalah penerimaan 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan diluar diri (Fitria, 2016). 

Namun demikian hasil penelitian yang berhubungn dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi mahasiswa dalam memilih karir sebagai auditor  di Indonesia masih 

ditemukan beberapa perbedaan pada bagian kesimpulanya, seperti pada penelitian 

yang dilakukan oleh Fenti (2019) ditemukan bahwa ada pengaruh dari penghargaan 

finansial terhadap minat mahasiswa akuntansi, sedangkan pada penelitian Widiatami 

(2013) ditemukan bahwa penghargaan finansial tidak berpengaruh terhadap minat 

mahasiwa dalam pemlihan karir sebagai auditor. Selain itu penelitian yang dilakukan 

oleh Chan (2012) mengemukakan bahwa lingkungan kerja tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap minat pemilihan karir mahasiswa akuntansi, tetapi 

hasil penelitian Widiatami (2013) menemukan bahwa lingkungan kerja memiliki 

pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi tersebut. 
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Pada penelitian ini penulis mengambil rujukan dari beberapa jurnal penelitian 

sebelumnya yaitu yang dilakukan oleh Fenti  (2019), Chan (2012), Novia (2017), JE 

Myburgh (2005), Mariati dan Mohd Sufri (2016). Perbedaan didalam penelitian ini 

adalah penulis menambahkan satu variabel yaitu pengaruh ligkungan keluarga karena 

sejauh pengetahuan penulis masih sedikit ditemukan variabel pengaruh lingkungan 

keluarga digunakan dalam penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan karir menjadi auditor oleh mahasiswa jurusan 

akuntansi khususnya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 

Penelitian ini juga bermaksud untuk menambah pembuktian secara  empiris 

terkait faktor-faktor yang berpengaruh pemilihan karir menjadi auditor oleh 

mahasiswa akuntansi, khususnya pada mahasiswa dan alumni mahasiswa program 

studi akuntansi Fakultas ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dikarenakan 

di kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di wilayah Kota Bekasi memiliki 

jumlah mahasiswa jurusan akuntansi yang banyak dan di daerah Bekasi memiliki 

banyak perusahaan baru yang dapat memberikan peluang bagi mahasiswa Universitas 

Bhayangkara Jakarta Raya khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan 

akuntansi untuk bekerja sebagai auditor. 

Penelitian ini akan mengidentifikasikan apakah faktor-faktor seperti 

penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, personalitas, lingkungan keluarga, 

pengakuan profesional, lingkungan kerja berpengaruh terhadap mahasiswa akuntansi 

dalam memilih karir sebagai auditor pada mahasiswa fakultas ekonomi Universitas 

Bhayangkara Jakarta Raya, serta melihat faktor mana yang paling berpengaruh atau 

yang paling menjadi prioritas pemilihan karir mahasiswa dan alumni mahasiswa 

akuntansi fakultas ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 
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 Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul skripsi dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Menjadi 

Auditor Oleh Mahasiswa Program Studi Akuntansi Konsentrasi Audit Pada 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang telah dijelaskan dibagian sebelumnya rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah faktor-faktor penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, 

personalitas, lingkungan keluarga, pengakuan profesional, lingkungan kerja dapat 

mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih karir sebagai auditor? 

2. Faktor apakah yang paling mempengaruhi minat mahasiswa dalam memilih karir 

sebagai auditor? 

3. Apakah terdapat perbedaan minat pemilihan karir sebagai auditor antara 

mahasiswa aktif dan alumni mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Dengan mengacu pada rumusan yang telah di jelaskan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh penghargaan finansial, 

pertimbangan pasar kerja, personalitas, lingkungan keluarga, pengakuan 

profesional, lingkungan kerja terhadap minat mahasiswa dalam memilih karir 

sebagai auditor. 

2. Untuk mengetahui faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa dalam memilih karir sebagai auditor. 

3. Untuk meneliti apakah ada perbedaan dalam pemilihan karir sebagai auditor antara 

mahasiswa aktif dengan alumni mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jakarta 

Raya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, penulis berharap menelitian ini dapat 

memberika  manfaat untuk memberikan  pengetahuan tambahan untuk pihak-pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi Instusi Pendidikan 

Bagi instusi selaku pencetak pemberi kerja, khususnya Fakultas Ekonomi 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,  hasil dari penelitian ini dapat berguna 

untuk menjadi informasi mengenai pengaruh pemilihan karir mahasiswa menjadi 

auditor, agar minat mereka menjadi lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. 

2. Bagi Mahasiswa 

Dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pihak peneliti sendiri untuk 

dapat memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa 

dalam memilih karir sebagai auditor dan penelitian ini juga diharapkan sebagai 

bahan referensi untuk selanjutnya yang ingin mengkaji masalah yang sama dimasa 

yang akan datang. 

3. Bagi Pemberi Kerja 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan informasi bagi perusahaan 

atau lembaga yang mempekerjakan auditor, yaitu kantor-kantor akuntan publik 

sebagai bahan pertimbangan untuk memaksimalkan proses perekrutan pekerja dan 

mencegah perputaran karyawan yang menimbulkan tambahan biaya yang besar 

untuk tujuan dan efektifitas perusahaan. Penelitian ini juga di harapkan dapat 

bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk kantor-kantor akuntan publik dalam 

memberikan motivasi kepada karyawan agar dapat menambah performa kerjanya. 
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1.5 Batasan Masalah 

  Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu responden dan sampel yang 

dipergunakan dalam penelitian ini hanya mahasiswa Fakultas Ekonomi yang masih 

aktif angkatan tahun 2015 tahun ajaran 2018/2019 dan alumni mahasiswa Fakultas 

Ekonomi angkatan tahun 2014 yang telah lulus pada tahun 2018 yang terdaftar di 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 

  

1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan didalam penelitian ini akan dijabarkan dengan urutan sebagai 

berikut: 

Bab I (Pendahuluan) 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah dan sistematika penulisan. 

Bab II (Tinjauan Pustaka) 

Bab ini menjelaskan tentang literatur yang mendasari topik penelitian pada 

umumnya, dan metode konseptual penelitian pada umumnya. 

Bab III (Metodologi Penelitian) 

Bab ini menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang digunakan dalam 

penelitian ini seperti desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual 

penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan 

sampel, dan metode analisis data. 

Bab IV (Analisis dan Pembahasan Penelitian) 

Bab ini menguraikan hal-hal seperti profil organisasi/perusahaan (bila ada), hasil 

analisis data, pembahasan (diskusi) hasil penelitian. 

Bab V (Kesimpulan dan Saran) 

Bab ini menjelaskan tentang jawaban atas pertanyaan rumusan masalah penelitian,   

serta kesimpulan atas penelitian yang dilakukan. Selain itu bab ini juga menjelaskan 

tentang keterbatasan yang ada pada penelitian ini untuk penelitian berikutnya 

dimasa yang akan datang. 
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