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ABSTRAK 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh hasil pengamatan dan pengalaman penulis, bahwa setiap 

mahasiswa strata akhir yang siap untuk memasuki dunia kerja mempunyai persepsi-persepsi 

yang dapat mempengaruhi mereka untuk menentukan jenjang profesi apa yang akan diambil 

setelah lulus nanti, dan profesi yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai akuntan 

publik. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi mahasiswa akuntansi mengenai faktor 

yang mempengaruhi pemilihan profesi sebagai akuntan publik.Faktor-faktor yang digunakan 

sebagai variabel adalah penghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, 

lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas. 

 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif.Metode yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah dengan menyebar kuisioner yang diukur dengan menggunakan metode 

skala likert dengan sampel penelitian adalah mahasiswa Akuntansi strata akhir yang berada di 

Universitas Nusantara PGRI Kediri.Penelitian ini menggunakan SPSS versi 21 dengan 

analisis data Kruskal Wallis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapenghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai-

nilai sosial, lingkungan kerja, dan pertimbangan pasar kerja, berpengaruh secara signifikan 

terhadap persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri dalam pemilihan 

profesi sebagai akuntan publik 

 

KATA KUNCI  :persepsi, profesi akuntan publik, penghargaan finansial, pelatihan 

profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas. 
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I. LATAR BELAKANG 

Era globalisasi saat ini secara 

tidak langsungmemberi dampak bagi 

perkembangan dunia usaha.Hal 

tersebut terbukti dengan banyaknya 

peluang dan lapangan kerja yang 

diberikan perusahaan semakin 

beragam untuk angkatan kerja.Dalam 

hal ini, misalnya sarjana ekonomi 

khususnya jurusan akuntansi baik 

dari universitas negeri maupun 

universitas swasta termasuk sebagai 

salah satu angkatan kerja. Profesi 

dalam bidang akuntansi cukup 

banyak antara lain akuntan publik, 

akuntan perusahaan, akuntan 

pemerintah dan akuntan pendidik. 

Mahasiswa akuntansi memiliki 

berbagai macam pertimbangan untuk 

memilih profesi apa yang akan 

dijalani. Akuntansi memegang 

peranan penting dalam ekonomi dan 

sosial karena setiap pengambilan 

keputusan yang bersifat keuangan 

harus berdasarkan informasi 

akuntansi.Keadaan ini menjadikan 

akuntan sebagai profesi yang sangat 

dibutuhkan keberadaannya dalam 

lingkungan organisasi 

bisnis.Keahlian khusus seperti 

pengelolaan data bisnis menjadi 

informasi berbasis komputer 

pemeriksaan keuangan maupun non 

keuangan. Namun ahli akuntansi 

tidak menutup kemungkinan 

memiliki keahlian di luar bidangnya 

seperti dalam hal pemasaran produk 

dan lain sebagainya (Ardianto, 

2014).  

 Beberapa regulasi telah dikeluarkan 

tentang profesi akuntan 

publik.Pemerintah secara jelas 

memperbarui beberapa peraturan 

tentang profesi akuntan publik. 

Undang-Undang ini berisikan ruang 

lingkup jasa akuntan publik, 

perizinan akuntan publik dan KAP, 

hak, kewajiban dan larangan bagi 

akuntan publik dan KAP, kerja sama 

antar- Kantor Akuntan Publik 

OrganisasiAkuntan Indonesia (OAI) 

dan kerja sama antara KAP dan 

Kantor Akuntan Publik Asing 

(KAPA) atau Organisasi Audit Asing 

(OAA), Asosiasi Profesi Akuntan 

Publik, Komite Profesi Akuntan 

Publik, pembinaan dan pengawasan 

oleh Menteri, sanksi administratif 

dan ketentuan pidana ( UU No.5, 

2011). 

 Peraturan dan kebijakan yang 

dikeluarkan pemerintah mengenai 

syarat menjadi seorang akuntan yang 

harus mengikuti pendidikan profesi 

akuntan setelah lulus sarjana 

ekonomi akuntansi, jumlah profesi 
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akuntan meningkat dari tahun ke 

tahun. Pada awalnya, mahasiswa 

jurusan akuntansi adalah mahasiswa 

yang memiliki kesempatan besar 

untuk langsung melanjutkan program 

pendidikan akuntansi. Namun, 

berdasarkan Undang-Undang No.5 

Tahun 2011, seluruh lulusan sarjana 

dari berbagai jurusan dapat menjadi 

seorang akuntan, yakni akuntan 

publik manakala sudah mengikuti 

ujian sertifikasi secara khusus yang 

dilaksanakan oleh pemerintah 

(William, 2012). 

Mahasiswaakuntansi 

dihadapkan dalam beberapa pilihan 

untuk menjadi seorang 

akuntan.Dengan berbagai macam 

persyaratan dan mekanisme yang 

harus dilalui untuk menjadi seorang 

akuntan,sedikit banyak 

mempengaruhi persepsi seorang 

mahasiswa untuk menjadi seorang 

akuntan.Waktu dan biaya yang 

sangat besar menjadi salah satu 

faktor yang menghambat mahasiswa 

untuk tidak menjadi seorang akuntan. 

Adapun menurut Themas (2008), 

profesi akuntan menuntut seseorang 

untuk memiliki intensitas waktu 

kerja yang sangat tinggi tapi belum 

diimbangi dengan bonus ataupun 

pendapatan yang memadai. Ini 

merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan jumlah akuntan masih 

sangat kurang di Indonesia 

dibandingkan dengan negara-negara 

tetangga.Diperlukan adanya 

hubungan yang sinergi antara 

penghargaan finansial/gaji dengan 

tingkat kinerja akuntan yang sangat 

tinggi.Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa riset yang sudah ada. 

Hasil penelitian dari 

Yendrawati (2007),  perbedaan 

pandangan mahasiswa akuntansi 

terlihat pada faktor pertimbangan 

pasar kerja, sedangkan untuk faktor 

penghargaan finansial, pelatihan 

profesional, pengakuan profesional, 

nilai-nilai sosial dan lingkungan 

kerja terdapat perbedaan pandangan 

responden yang digunakan 

mahasiswa akuntansi. 

Sejalan dengan penelitian di 

atas ada persamaan dalam faktor-

faktor yang digunakan. Hasil 

penelitian Widyasari (2011), 

menunjukkan bahwa faktor finansial, 

pelatihan profesional, pengakuan 

profesional, nilai-nilai sosial, 

lingkungan kerja dan pertimbangan 

pasar kerja memiliki pengaruh dalam 

perbedaan pandangan mahasiswa 

tentang pemilihan karir namun dari 

faktor personalitas secara 

keseluruhan tidak menunjukkan 

perbedaan pandangan. 
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Pentingnya penelitian-

penelitian di atas memberikan suatu 

saran bahwa cara pandang desain 

kurikulum universitas yang bertujuan 

untuk memperluas dan 

memperdalampengetahuan 

mahasiswa harus relevan terhadap 

duniabisnis dan akuntansi. Selain itu 

perguruan tinggi juga harus 

menyadari bahwa lembaga 

pendidikan tidak hanya merupakan 

sarana belajar menambah 

pengetahuan dan keterampilan, tetapi 

juga merupakan sebuah 

saranamengembangkan kepribadian 

dan perilaku sesuai dengan tujuan 

lembaga pendidikan.Mahasiswa juga 

harus memiliki sifat mental dan 

kepribadian, sehingga mereka 

memiliki wawasan yang lebih luas 

dalam bersikap terhadap masalah-

masalah yang ada di dalam 

masyarakat.Oleh karena itu, 

perguruan tinggi sebagai 

penyelenggara pendidikan tinggi di 

Indonesia dituntut untuk lebih peka 

tehadap perkembangan yang terjadi 

di masyarakat. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Definisi Operasional Variabel  

1. Persepsi 

Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia persepsi adalah 

“sebagai tanggapan (penerimaan) 

langsung dari sesuatu atau proses 

seseorang mengetahui beberapa 

hal melalui panca indra”. 

2. Profesi Akuntan Publik 

Menurut Senjari (2016), 

akuntan publik adalah: 

Seorang praktisi dan gelar 

profesional yang diberikan kepada 

Akuntan di Indonesia yang telah 

mendapatkan izin dari Menteri 

Keuangan RI untuk memberikan 

jasa audit umum dan review atas 

laporan keuangan, audit kinerja 

dan audit khusus serta jasa dalam 

bidang non-atestasi lainnya seperti 

jasa konsultasi, jasa kompilasi, dan 

jasa-jasa lainnya yang 

berhubungan dengan akuntansi dan 

keuangan.  

3. Faktot-Faktor yang Menjadi 

Pertimbangan dalam Pemilihan 

Profesi Sebagai Akuntan Publik, 

adalah: 

a. Penghargaan Finansial. 

b. Pelatihan Profesional. 

c. Nilai-Nilai Sosial 

d. Lingkungan Kerja. 

e. Pertimbangan Pasar Kerja. 

 

B. Pendekatan dan Teknik Penelitian 

Dalam menganalisa penelitian ini, 

peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2012:11), pendekatan penelitian 

kuantitatif adalah  

Data yang berbentuk angka atau data 

kualitatif yang diangkakan. Metode 

kuantitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data bersifat 

kuantitatif dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 
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Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini, dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang relevan dan 

akurat dengan masalah yang 

dibahas.Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan kuesioner dan studi 

pustaka. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di 

Kampus 1 Universitas Nusantara 

PGRI- Kediri, Jl. KH.Achmad 

Dahlan No.76 Kediri. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang 

dilakukan mulai bulan April 2017 

sampai bulan Juni 2017. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono 

(2009:115), populasi adalah 

“wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan”. Populasi yang dipilih 

dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa  akuntansi Universitas 

Nusantara PGRI Kediri TA 2013. 

2. Sampel Penelitian 

Menurut Arikunto (2006), 

teknik pengambilan sampel yaitu 

“apabila populasi kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua 

sehinggapenelitiannya merupakan 

penelitian populasi, selanjutnya 

jika populasi besar dapat diambil 

antara 10-15% atau 20-25% atau 

lebih”.Adapun dalam penelitian 

ini, sampel mahasiswa Akuntansi 

UN PGRI Kediri TA 2013 sebesar 

305 mahasiswa dapat diambil 

25%, sehingga diperoleh sampel 

mahasiswa Akuntansi UN PGRI 

Kediri sebanyak 76 mahasiswa. 

E. Sumber dan Langkah 

Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data dalam 

penelitian ini adalah data 

primer. Menurut Sugiyono 

(2008:402), data primer adalah 

“sumber data yang langsung 

memberikan data kepada 

pengumpul data”. Data 

diperoleh secara langsung dari 

kuisioner yang telah dibagikan 

kepada responden yang 

menjadi sampel untuk 

mengetahui tanggapan tentang 

penelitian yang akan diteliti. 

2. Langkah Pengumpulan Data 

Langkah dalam 

pengumpulan data dilakukan 

dengan mendatangi dan 

memberikan atau menyebarkan 
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kuisioner yang diberikan 

secara langsung kepada 

responden yaitu mahasiswa 

akuntansi Universitas 

Nusantara PGRI-Kediri. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik analisis data 

dengan melakukan uji hipotesis: 

1. Uji F (Simultan) 

Menurut Ghozali (2016:98), 

“uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang 

dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel 

terikat”. Pengujian dilakukan 

menggunakan uji distribusi F, 

yaitu dengan membandingkan 

antara nilai kritis F (F tabel) 

dengan nilai (F hitung) yang 

terdapat pada tabel Analysis of 

Variance. 

2. Uji T (Parsial) 

Menurut Ghozali (2016:98), 

“ uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas 

atau independen secara 

individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen”. 

Salah satu cara melakukan uji t 

adalah dengan membandingkan 

nilai statistik t dengan baik 

kritis menurut tabel. Adapun 

menurut Sugiyono (2016:193), 

“uji t digunakan untuk 

mengetahui masing-masing 

sumbangan variabel bebas 

secara parsial terhadap variabel 

terikat, menggunakan uji 

masing-masing koefisien 

regresi variabel bebas apakah 

mempunyai pengaruh yang 

bermakna atau tidak terhadap 

variabel terikat. Untuk 

menentukan nilai t tabel, 

ditentukan tingkat signifikansi 

5% dengan derajat kebebasan 

df = (N-k) dimana N adalah 

jumlah observasi dan k adalah 

jumlah variabel termasuk 

intersep. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Deskripsi Data 

Tabel 4.13 

Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 2,443 ,828  2,949 ,004 

Penghargaan 

Finansial 
,259 ,063 ,195 4,083 ,000 

Pelatihan 

Profesional 
,472 ,083 ,407 5,671 ,000 

Nilai-Nilai 

Sosial 
,166 ,045 ,277 3,730 ,000 

Lingkungan 

Kerja 
,108 ,034 ,155 3,163 ,002 

Pertimbanga

n Pasar 
,159 ,080 ,090 1,999 ,049 
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Tabel 4.14 

Hasil Uji F (Simultan) 

 

A. Pembahasan 

1. Pengaruh Penghargaan 

Finansial Terhadap 

Pemilihan Profesi Sebagai 

Akuntan Publik. 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan pengujian 

menggunakan analisis Uji t 

(parsial) menunjukkan hasil 

thitung  4,083 > ttabel 1,997 

dengan nilai signifikan 

penghargaan finansial 0,000 

lebih kecil dari 0,05 yang 

artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima, bahwa penghargaan 

finansial berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi 

mahasiswa akuntansi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik, 

sehingga dapat dijelaskan 

bahwa penghargaan finansial 

meningkatkan persepsi 

mahasiswa akuntansi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik. 

2. Pengaruh Pelatihan 

Profesional terhadap 

Pemilihan Profesi Sebagai 

Akuntan Publik. 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan pengujian 

menggunakan analisis Uji t 

(parsial) menunjukkan hasil 

thitung 5,671 > ttabel 1,997 dengan 

nilai signifikan pelatihan 

profesional 0,000. Karena nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 

yang artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima, bahwa pelatihan 

profesional berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi 

mahasiswa akuntansi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik, 

sehingga dapat dijelaskan 

bahwa pelatihan profesional 

meningkatkan persepsi 

mahasiswa akuntansi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik. 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Si

g. 

1 

Regress

ion 
454,767 5 90,953 

132,3

25 

,0

00

b
 

Residual 48,114 70 ,687   

Total 502,882 75    
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3. Pengaruh Nilai - Nilai Sosial 

terhadap Pemilihan Profesi 

Sebagai Akuntan Publik. 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan pengujian 

menggunakan analisis Uji t 

(parsial) menunjukkan hasil 

thitung  3,730 > ttabel 1,997 

dengan nilai signifikan nilai-

nilai sosial 0,000. Karena nilai 

signifikan lebih kecil dari 0,05 

yang artinya Ho ditolak dan Ha 

diterima, nilai-nilai sosial 

berpengaruh signifikan 

terhadap persepsi mahasiswa 

akuntansi Universitas 

Nusantara PGRI Kediri dalam 

pemilihan profesi sebagai 

akuntan publik, sehingga dapat 

dijelaskan bahwa nilai-nilai 

sosial meningkatkan persepsi 

mahasiswa akuntansi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik. 

4. Pengaruh Lingkungan Kerja 

terhadap Pemilihan Profesi 

Sebagai Akuntan Publik. 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan pengujian 

menggunakan analisis Uji t 

(parsial) menunjukkan hasil 

thitung  3,163 > ttabel 1,997 

dengan nilai signifikan 

pelatihan profesional 0,002. 

Karena nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 yang artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima, bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap persepsi 

mahasiswa akuntansi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik, 

sehingga dapat dijelaskan 

bahwa lingkungan kerja 

meningkatkan persepsi 

mahasiswa akuntansi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik. 

5. Pengaruh Pertimbangan 

Pasar Kerja terhadap 

Pemilihan Profesi Sebagai 

Akuntan Publik. 

Berdasarkan hasil 

penelitian dan pengujian 

menggunakan analisis Uji t 

(parsial) menunjukkan hasil 

thitung  1,999 > ttabel 1,997 

dengan nilai signifikan 

pelatihan profesional 0,049. 

Karena nilai signifikan lebih 

kecil dari 0,05 yang artinya Ho 

ditolak dan Ha diterima, bahwa 

pertimbangan pasar kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap persepsi mahasiswa 
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akuntansi Universitas 

Nusantara PGRI Kediri dalam 

pemilihan profesi sebagai 

akuntan publik, sehingga dapat 

dijelaskan bahwa pertimbangan 

pasar kerja meningkatkan 

persepsi mahasiswa akuntansi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik. 

6. Pengaruh Penghargaan 

Finansial, Pelatihan 

Profesional, Nilai Sosial, 

Lingkungan Kerja, 

Pertimbangan Pasar 

terhadap Pemilihan Profesi 

sebagai akuntan publik. 

Berdasarkan hasil uji F 

(simultan) pada tabel 4.14 

diperoleh Fhitung 132,325 > Ftabel 

2,35 dengan nilai signifikan 

0,000. Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji F 

variabel penghargaan finansial 

(X1), pelatihan profesional 

(X2) , nilai-nilai sosial (X3), 

lingkungan kerja (X4) dan 

pertimbangan pasar kerja (X5) 

< 0,05. Karena nilai signifikan 

lebih kecil dari 0,05 berarti Ha 

diterima dan Ho ditolak. 

Artinya, penghargaan finansial 

(X1), pelatihan profesional 

(X2) , nilai-nilai sosial (X3), 

lingkungan kerja (X4) dan 

pertimbangan pasar kerja (X5) 

secara bersama-sama 

(simultan) mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

pemilihan profesi sebagai 

akuntan publik (Y). 

B. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis 

yang dilakukan oleh penulis, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ada pengaruh yang signifikan 

antara penghargaan finansial 

terhadappersepsimahasiswaaku

ntansi Universitas Nusantara 

PGRI Kediri dalam pemilihan 

profesi sebagai akuntan publik. 

Hal ini menunjukkan bahwa 

dengan adanya penghargaan 

finansial dapat meningkatkan 

persepsi mahasiswa akuntansi 

dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik. 

2. Ada pengaruh yang signifikan 

antara pelatihan profesional 

terhadap persepsi mahasiswa 

akuntansi Universitas 

Nusantara PGRI Kediri dalam 

pemilihan profesi sebagai 

akuntan publik. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan 

adanya pelatihan profesional 

dapat meningkatkan persepsi 

mahasiswa akuntansi dalam 
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pemilihan profesi sebagai 

akuntan publik. 

3. Ada pengaruh yang signifikan 

antara nilai sosial terhadap 

persepsi mahasiswa akuntansi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan 

adanya nilai sosial dapat 

meningkatkan persepsi 

mahasiswa akuntansi dalam 

pemilihan profesi sebagai 

akuntan publik. 

4. Ada pengaruh yang signifikan 

antara lingkungan kerja 

terhadap persepsi mahasiswa 

akuntansi Universitas 

Nusantara PGRI Kediri dalam 

pemilihan profesi sebagai 

akuntan publik. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan 

adanya lingkungan kerja dapat 

meningkatkan persepsi 

mahasiswa akuntansi dalam 

pemilihan profesi sebagai 

akuntan publik. 

5. Ada pengaruh yang signifikan 

antara pertimbangan pasar 

kerja terhadap persepsi 

mahasiswa akuntansi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik. Hal ini 

menunjukkan bahwa dengan 

adanya pertimbangan pasar 

kerja dapat meningkatkan 

persepsi mahasiswa akuntansi 

dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik. 

6. Ada pengaruh yang signifikan 

antara penghargaan finansial, 

pelatihan profesional, nilai 

sosial, lingkungan kerja dan 

pertimbangan pasar kerja 

secara simultan terhadap 

persepsi mahasiswa akuntansi 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri dalam pemilihan profesi 

sebagai akuntan publik.  
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