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ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul tentang “Perbedaan Persepsi 

Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Sebagai Akuntan 

Publik”. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 

Perbedaan Signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi 

universitas negeri (UMRAH) dan universitas swasta (STIE) 

terhadap karir sebagai akuntan publik ditinjau dari lima faktor  

yaitu gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-

nilai sosial, dan lingkungan kerja.  

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi antara 

mahasiswa negeri dan mahasiswa swasta, maka penulis mengumpulkan 

data dengan cara penyebaran kuesioner yaitu sebanyak 112 orang 

responden sebagai sampel. Data yang terkumpul melalui kuesioner 

diolah dengan menggunakan aplikasi program Statistical Product 

and Service Solution (SPSS) Versi 21.0. Sedangkan teknik 

pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, 

reliabilitas, menn whitney untuk menganalisis hipotesis. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan signifikan antara mahsiswa akuntansi universitas 

negeri dan mahasiswa akuntansi universitas swasta ditinjau dari 

faktor gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, 

sedangkan dari faktor nilai-nilai sosial dan lingkungan kerja 

terdapat perbedaan persepsi. 

 

Kata Kunci:Gaji, Pelatihan Profesional, Pengakuan Profesional, 

Nilai-nilai sosial, Lingkungan Kerja, Pemilihan Karir 

Sebagai  Akuntan Publik. 

1. Pendahuluan 

Perkembangan dunia pendidikan sangat pesat dan persaingan 

juga semakin ketat terutama bagi perguruan tinggi negeri maupun 

swasta. Untuk dapat mempersiapkan sumber daya yang berkualitas, 
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suatu perguruan tinggi harus mampu membekali sumber daya manusia 

melalui proses pendidikan  sesuai  dengan profesinya. Agar dapat 

mencapai tujuan tersebut maka desain pendidikan akuntansi harus 

relevan dengan dunia kerja bagi sarjana akuntansi. 

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, 

ilmu akuntansi berkembang dengan sangat baik, peranan profesi 

akuntan menjadi sangat penting dalam perkembangan ini. Profesi 

akuntan publik, akuntan pemerintah akuntan perusahaan maupun 

akuntan pendidik masih menyediakan peluang yang besar bagi 

lulusan jurusan akuntansi di indonesia, tidak mengherankan jika 

profesi ini diatur oleh  pemerintah dari berbagai regulasi. 

Profesi akuntan memiliki andil yang sangat besar dalam 

meningkatkan transparansi dan kualitas informasi keuangan demi 

terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien. Tidak 

ada proses akumulasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang 

tidak memerlukan campur tangan profesi akuntan. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan perguruan tinggi dalam 

usahanya meningkatkan pemahaman persepsi mahasiswa terhadap 

karir sebagai akuntan publik salah satu caranya adalah dengan 

menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi 

pemilihan karir tersebut.  

Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada 

karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti (Hasibuan, 

2002). Gaji yang diberikan kepada karyawan tergantung seberapa 

besar kinerja yang diberikan kepada perusahaan. Itu sebabnya 

gaji antara karyawan yang satu dengan yang lainnya berbeda. 



SURYATI (2014), UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Page 3 

 

Menurut Rivai, 2005 Pelatihan adalah bagian pendidikan yang 

menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 

keterampilan di luar sistem pendidikan yang lebih mengutamakan 

pada praktek dari pada teori.  

Pengakuan profesional meliputi hal-hal yang berhubungan 

dengan pengakuan terhadap prestasi. Pengakuan profesional ini 

meliputi adanya kemungkinan bekerja dengan ahli yang lain, 

kesempatan untuk berkembang dan pengakuan prestasi (Rahayu dkk, 

2003). 

Nilai-nilai sosial ditujukan sebagai faktor yang 

menampakkan kemampuan seseorang dari sudut pandang orang-orang 

lain terhadap lingkungannya (Wijayanti, 2001). Nilai sosial 

adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa 

yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat.  

 Lingkungan kerja termasuk faktor penting yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. menurut Nitisemito lingkungan kerja merupakan 

situasi dan kondisi sekitar karyawan dimana karyawan tersebut 

bekerja.  

Menurut Handoko (2011), karir merupakan semua pekerjaan 

(atau jabatan) yang dipunyai (atau dipegang) selama kehidupan 

kerja seseorang. Dalam pemilihan karir, mahasiswa akuntansi 

memiliki berbagai pertimbangan untuk memilih karir apa yang 

kelak akan dijalaninya. Dunia kerja memberikan beberapa profesi 

yang dapat dipilih oleh sarjana akuntansi misalnya profesi 

akuntan publik atau profesi nonakuntan publik. 
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 Profesi akuntan publik merupakan profesi yang menjembatani 

hubungan antara pihak manajemen dan pemilik atau pihak manajemen 

yang mengelola suatu unit usaha. Profesi akuntan publik juga 

termasuk profesi prestisius di Indonesia karena selain harus 

mempunyai gelar sarjana akuntansi, calon akuntan diharuskan 

mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) dan terdaftar di Departemen Keuangan untuk bisa 

berpraktek sebagai akuntan (Dilmy, 2002).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir mahasiswa 

dan jenis karir yang akan mereka jalani merupakan hal yang 

menarik untuk diteliti karena dengan diketahuinya pilihan karir 

yang diminati mahasiswa,  dapat di ketahui mengapa seseorang 

memilih karir tersebut (Rahayu, 2003).   

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PERBEDAAN 

PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI DALAM PEMILIHAN KARIR SEBAGAI 

AKUNTAN PUBLIK” (Studi Empiris pada Universitas Negeri dan 

Universitas Swasta di Kota Tajungpinang). 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, 

maka yang menjadi pokok permasalahn dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara persepsi 

mahasiswa akuntansi universitas negeri (UMRAH) dan 

universitas swasta (STIE) terhadap karir sebagai akuntan 

publik ditinjau dari faktor gaji? 

2. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara persepsi 

mahasiswa akuntansi universitas negeri (UMRAH) dan 
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universitas swasta (STIE) terhadap karir sebagai akuntan 

publik ditinjau dari faktor pelatihan profesional? 

3. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara persepsi 

mahasiswa akuntansi universitas negeri (UMRAH) dan 

universitas swasta (STIE) terhadap karir sebagai akuntan 

publik ditinjau dari faktor pengakuan profesional? 

4. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara persepsi 

mahasiswa akuntansi universitas negeri (UMRAH) dan 

universitas swasta (STIE) terhadap karir sebagai akuntan 

publik ditinjau dari faktor nilai-nilai sosial? 

5. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara persepsi 

mahasiswa akuntansi universitas negeri (UMRAH) dan 

universitas swasta (STIE) terhadap karir sebagai akuntan 

publik ditinjau dari faktor lingkungan kerja? 

2. LANDASAN TEORITIS  

2.1. Gaji atau penghargaan finansial  

Gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap 

karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena gaji yang 

diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Menurut Komaruddin (2001) fungsi gaji bukan hanya membantu 

manajer personalia dalam menetukan gaji yang adil dan layak 

saja, tetapi masih ada fungsi-fungsi yang lain, yaitu: 

1. Untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan kedalam 

organisasi 

2. Untuk mendorong pekerja agar menunjukkan prestasi yang 

tinggi. 
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3. Untuk memelihara prestasi pekerja selama periode yang 

panjang. 

2.2. Pelatihan Profesional 

Pelatihan kerja menurut Hamalik, 2005 pelatihan adalah 

suatu proses yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang 

dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan 

kepada tenaga kerja yang diberikan oleh tenaga profesional 

kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan 

tertentu  meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam 

suatu organisasi.  

Menurut Rivai, 2004 Indikator pelatihan meliputi: 

a. Materi yang dibutuhkan 

b. Metode yang digunakan 

c. Kemampuan instruksi pelatihan 

d. Sarana dan fasilitas pelatihan 

e. dan peserta pelatihan 

2.3. Pengakuan Profesional 

Yendrawati (2007) menjelaskan pada faktor pengakuan 

profesional karyawan pada umumnya menginginkan penghargaan 

(reward) atas prestasi yang diperoleh. Reward yang dimaksud 

tidak hanya berupa uang, tetapi berupa pengakuan dari lembaga 

tempat mereka bekerja.Sedangkan menururt Simamora, (2004) 

Penghargaan adalah insentif yang mengaitkan bayaran atas dasar 

untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna 

mencapai keunggulan yang kompetitif. Penghargaan adalah reward 
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dalam bentuk uang yang diberikan kepada mereka yang dapat 

bekerja melampaui standar yang telah ditentukan (Mahmudi, 2005). 

Sedamaryanti (2001) juga menjelaskan bahwa penghargaan 

berfungsi sebagai motivasi untuk mengulangi perilaku yang 

disetujui secara sosial, juga untuk memperkuat perilaku yang 

disetujui secara sosial. Maksud dan tujuan dari penghargaan 

adalah agar karyawan menjadi lebih giat lagi usahanya untuk 

memperbaiki atau mempertinggi prestasi yang telah dicapainya. 

Jadi dalam sisi yang lebih luas, penghargaan dirancang agar 

mampu menarik perhatian, mempertahankan dan mendorong karyawan 

agar bekerja lebih produktif, di mana penghargaan harus 

mencerminkan win-win result, bagi karyawan dan perusahaan.  
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Secara luas penghargaan diciptakan untuk menarik, menahan, 

dan memotivasi kinerja karyawan. Namun tujuan yang lebih penting 

didalamnya adalah keadilan atas persamaan yang bisa dicapai 

dengan setidaknya tiga dimensi berikut:  

1.  Kesamaan Internal: berdasarkan harga dari apa yang 

diberikan karyawan bagi perusahaan.  

2. Kesamaan Eksternal: disesuaikan dengan pembayaran raya-rata 

perusahaan lainnya.  

3 Kesamaan Individual: pembayaran yang adil sesama individu 

yang melakukan pekerjaan yang sama atau serupa. 

 

2.4. Nilai-nilai sosial 

Nilai sosal  adalah nilai yang dianut oleh suatu 

masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang 

dianggap buruk oleh masyarakat.  

Menurut Wood Ciri-ciri nilai sosial di antaranya sebagai 

berikut. 

1. Merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi 

antarwarga masyarakat. 

2. Disebarkan diantara warga masyarakat (bukan bawaan lahir). 

3. Terbentuk melalui sosialisasi (proses belajar) 

4. Merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan 

kepuasan sosial manusia. 

5. Bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan 

yang lain. 

6. Dapat mempengaruhi pengembangan diri sosial 
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7. Memiliki pengaruh yang berbeda antarwarga masyarakat. 

8. Cenderung berkaitan satu sama lain. 

 

2.5. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja termasuk faktor penting yang mempengaruhi 

kinerja karyawan. Lingkungan kerja merupakan situasi dan 

kondisi sekitar karyawan dimana karyawan tersebut bekerja.  

1. Lingkungan kerja fisik 

2. Lingkungan kerja non fisik . 

3. METODE PENELITIAN 

3.1.   Populasi dan Sampel  

3.1.1. Populasi 

 

 Populasi dalam penelitian ini adalah  mahasiswa S1 

Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan 

mahasiswa SI Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 

angkatan 2010. Alasan peneliti mengambil mahasiswa akuntansi 

sebagai responden adalah: 

1. Mahasiswa akuntansi adalah sumber daya terpenting dalam 

profesi akuntansi, maka penulis mengambil asumsi bahwa 

mahasiswa akuntansi telah mengetahui dengan baik mengenai 

profesi yang kelak akan menjadi pilihan dalam karirnya. 

2. Penulis melakukan penelitian ini hanya untuk mengetahui 

sejauh mana mahasiswa jurusan akuntansi telah memiliki 

pemahaman tentang profesi akuntan publik. 
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3.1.2.  Sampel  

 

        Sampel dalam penelitian ini diambil dari dua (2) 

universitas di Kota Tanjungpinang yaitu Universitas Maritim Raja 

Ali Haji untuk universitas negeri dan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi untuk universitas swasta. Alasan dipilihnya sampel ini 

adalah peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan 

pandangan antara mahasiswa universitas negeri dengan mahasiswa 

universitas swasta dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa jurusan Akuntansi UMRAH dan mahasiswa Akuntansi STIE 

semester (8) angkatan 2010. Alasan dipilihnya mahasiswa pada 

tingkat (8) adalah : 

1. Karena mahasiswa semester (8) merupakan  mahasiswa 

semester akhir, dimana penulis berasumsi bahwa mereka 

telah memiliki rencana atau pemikiran mengenai alternatif 

apa yang akan mereka tempuh setelah kelulusannya. 

2. Diharapkan telah memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

profesi akuntansi sehingga dapat memberikan jawaban sesuai 

dengan rencana mereka. 

Adapun jumlah total sampel dalam penelitian ini 112 

responden di ambil berdasarkan Rumus Slovin : 

  
 

     
 

n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 



SURYATI (2014), UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI Page 11 

 

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang  masih dapat ditolerir atau diinginkan. 

Penulis menggunakan 10%. 

Semester 8 UMRAH :               Semester 8 STIE                                            

        

 

 

  
   

   
               

  

    
 

                              

                       = 38 

Total reponden : 74+38 = 112 responden 

Pengambilan sampel dilakukan penulis dengan teknik 

judgment sampling, yaitu mengambil sampel berdasarkan penilaian 

terhadap karakteristik sampel yang sesuai dengan tujuan 

penelitian (Purwanto, 2009). Adapun kriterianya adalah: 

1. Masih aktif menjadi mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas 

Ekonomi Maritim Raja Ali Haji dan Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi. 

2. Mahasiswa dan mahasiswi yang masih aktiv di kampus. Hal ini 

memudahkan peneliti pada saat pengambilan sampel yaitu 

melalui pembagian kuesioner kepada setiap responden. 

3. Mahasiswa dan mahasiswi akuntansi yang telah menempuh mata 

kuliah Auditing I dan Auditing II. Alasannya  karena pada 

tingkat tersebut mahasiswa telah mempunyai gambaran tentang 

pekerjaan yang dilakukan seorang akuntan publik. 

Adapun alasan penulis tidak mengambil mahasiswa semester 

(6) dan semester (10) meskipun mahasiswa semester tersebut sudah 
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termasuk kedalam katagori semester akhir karena semester 

tersebut tidak termasuk kedalam kriteria sudah yang telah 

ditentukan,  

3.2. Metoda Pengumpulan Data 

 Metoda yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Kuesioner     

2. Tinjauan Kepustakaan (Library Research) 

3. Mengakses Website dan Situs-Situs 

3.4.  Metode  Analisis Data 

3.4.1Statistik Deskriptif  

3.4.2 Uji Validitas 

3.4.3 Uji Reliabilitas 

3.4.4 Pengujian Hipotesis 

4.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

TABEL 4.1 

Rincian Sampel Penelitian 

 
  

Program 
Mahasiswa 

UMRAH 

Mahasiswa 

STIE 
Total 

s1 

akuntansi 
74 38 112 

  Sumber : Data Olahan Penulis, 2014 

4.2. Karakteristik Responden 

Tabel 4.2 

Deskripsi jumlah responden berdasarkan universitas 

Universitas 

 

Jumlah Persentase 

UMRAH 74 66,1% 

STIE 38 33,9% 

Total 112 100% 
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  Sumber : Data Primer yang diolah (2014) 

   Tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 112 responden 

peneliti memperoleh 74 (66,1%) merupakan mahasiswa akuntansi 

universitas negeri (UMRAH), dan 38 (33.9%)  merupakan mahasiswa 

akuntansi universitas swasta (STIE).  

                    Tabel 4.3 

Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin 

 

Jumlah Persentase 

Laki-laki 59 52,7% 

Perempuan 53 47,3% 

Total 112 100% 

Sumber : data primer yang diolah (2014). 

Tabel diatas memperlihatkan bahwa dari 112 responden, 

peneliti memperoleh 59 (52,7%) responden berjenis kelamin laki-

laki, dan 53 (47,3%) responden berjenis kelamin perempuan. 

4.3 Uji Instrumen 

4.3.1. Uji Validitas  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas  

Variabel Item Corrected 

ItemTotal 

Corelation 

Syarat r 

tabel 

Keterangan 

 

Gaji 

1 0,434 >  0,186 Valid 

2 0,313 <  0,186 Valid 

3 0,413 >  0,186 Valid 

4 0,441 >  0,186 Valid 

5 0,529 >  0,186 Valid 

     

Pelatihan 

Profesional 

1 0,468 >  0,186 Valid 

2 0,481 >  0,186 Valid 

3 0,472 >  0,186 Valid 

4 0,522 >  0,186 Valid 

     

Pengakuan 

profesional 

1 0,429 >  0,186 Valid 

2 0,376 >  0,186 Valid 

3 0,366 >  0,186 Valid 

4 0,499 >  0,186 Valid 

     

 1 0,125 >  0,186 Tidak Valid 
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Nilai-nilai 

sosial 

2 0,341 >  0,186 Valid 

3 0,401 >  0,186 Valid 

4 0,469 >  0,186 Valid 

5 0,573 >  0,186 Valid 

6 0,450 >  0,186 Valid 

     

 

 

Lingkungan  

Kerja 

1 0,237 <  0,186 Valid 

2 0,416 >  0,186 Valid 

3 0,378 >  0,186 Valid 

4 0,357 >  0,186 Valid 

5 0,433 >  0,186 Valid 

6 0,431 <  0,186 Valid 

7 0,383 >  0,186 Valid 

     

 

 

Karir 

Sebagai 

Akuntan 

Publik 

1 0,335 >  0,186 Valid 

2 0,361 >  0,186 Valid 

3 0,400 >  0,186 Valid 

4 0,508 >  0,186 Valid 

5 0,629 >  0,186 Valid 

6 0,501 >  0,186 Valid 

7 0,017 >  0,186 Tidak Valid 

8 0,512 >  0,186 Valid 

Sumber :Output Pengolahan data SPSS V.21.0 (2014 

Data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada item 1 

dari pernyataan nilai-nilai sosial, dan pernyataan 7 dari item 

karir sebagai akuntan publik dikatakan tidak valid, karena 

menurut ghozali (2006) apabila signifikansi lebih kecil dari 

Alpha 0.186 maka disimpulkan bahwa item tersebut tidak valid. 

Maka item-item tersebut yang tidak valid  akan  dibuang dalam 

penelitian ini. 

4.3.2. Uji  Reliabilitas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach 

Alpha 

Syarat Keterangan 

Gaji 0,670 0,60 Reliabel 

Pelatihan Profesional 0,702 0,60 Reliabel 

Pengakuan Profesional 0,638 0,60 Reliabel 

Nilai-nilai Sosial 0,703 0,60 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0,669 0,60 Reliabel 
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Karir Akuntan Publik 0,766 0,60 Reliabel 

Sumber : Output Pengolahan data SPSS V.21.0 (2014) 

 

Hasil pengujian reliabilitas dengan Alpha Cronbach’s di 

atas, menunjukkan bahwa nilai Alpha Cronbach’s pada semua 

variabel dalam penelitian ini dengan angka lebih besar dari 0,60  

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian 

ini adalah reliabel dan dapat dipercaya. 

4.4.   Analisis Data 

4.4.1.Analisis Deskriptif 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Deskriptif 

Univer

sitas 

Variabel N Minimum Maximum Mean Std.Dev

iation 

UMRAH  

Gaji 

74 9 24 19,5

5 

2,915 

STIE 38 15 25 20,6

1 

2,237 

UMRAH Pelatihan 

Profesional 

74 5 20 15,6

8 

2,780 

STIE 38 12 20 16,4

2 

2,274 

UMRAH Pengakuan 

Profesional 

74 10 20 16,3

9 

2,340 

STIE 38 12 20 16,1

1 

1,984 

UMRAH Nilai-nilai 

Sosial 

74 12 25 20,6

5 

2,850 

STIE 38 13 24 19,2

4 

2,604 

UMRAH Lingkungan 

Kerja 

74 15 34 28,2

2 

3,746 

STIE 38 19 33 25,7

9 

2,462 

UMRAH Akuntan 

Publik 

74 13 35 28,8

0 

3,175 

STIE 38 21 33 28,1

3 

3,558 

Sumber :Output Pengolahan data SPSS V.21.0 (2014) 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa jumlah 

data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 112 data, 
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dimana 74 diperoleh dari universitas negeri (UMRAH) dan 38 data 

diperoleh dari universitas swasta (STIE). 

Variabel gaji untuk universitas negeri nilai rata-rata 

19,55 nilai minimum 9 nilai maksimum 24 dan nilai standar 

deviasinya sebesar 2,915 sedangkan  universitas swasta nilai 

rata-rata 20,61 nilai minimum 15 nilai maksimum 25 dan nilai 

standar deviasinya sebesar 2,237. 

Variabel pelatihan profesional untuk universitas negeri 

nilai rata-ratanya adalah 15,68 nilai minimumnya 5 nilai 

maksimum 20 serta nilai standar deviasinya sebesar 2,780 

sedangkan untuk universitas swasta memiliki nilai rata-rata 

16,42 nilai minimum 12, nilai maksimum 20 dan nilai standar 

deviasi 2,274.  

Variabel pengakuan profesional untuk universitas negeri 

nilai rata-ratanya adalah 16,39 nilai minimumnya 10 nilai 

maksimum 20 serta nilai standar deviasinya sebesar 2,340 

sedangkan untuk universitas swasta memiliki nilai rata-rata 

16,11 nilai minimum 12, nilai maksimum 20 dan nilai standar 

deviasi 1,984.  

Variabel nilai-nilai sosial untuk universitas negeri nilai 

rata-ratanya adalah 20,65 nilai minimumnya 12 nilai maksimum 25 

serta nilai standar deviasinya sebesar 2,850 sedangkan untuk 

universitas swasta memiliki nilai rata-rata 19,24 nilai minimum 

13, nilai maksimum 24 dan nilai standar 2,604. 

Variabel lingkungan kerja untuk universitas negeri nilai 

rata-ratanya adalah 28,22 nilai minimumnya 15 nilai maksimum 34 

serta nilai standar deviasinya sebesar 3,746 sedangkan untuk 
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universitas swasta memiliki nilai rata-rata 25,79 nilai minimum 

19, nilai maksimum 33 dan nilai standar 2,462. 

Variabel karir sebagai akuntan publik dari universitas 

negeri nilai rata-ratanya adalah 28,80 nilai minimumnya 13 nilai 

maksimum 35 serta nilai standar deviasinya sebesar 3,175 

sedangkan untuk universitas swasta memiliki nilai rata-rata 

28,13 nilai minimum 21, nilai maksimum 33 dan nilai standar 

3,558. 

4.4.2.   Uji Mann-whitney 

 Uji mann whitney digunakan membandingkan dua sampel 

independen dengan skala ordinal atau skala interval tapi tidak 

terdistribusi normal (Uyanto, 2009). Uji mann whitney merupakan 

alternatif dari uji-t dua sampel independen. Uji ini dilakukan 

dengan membandingkan P-value dengan Alpha pada tabel output 

statistik.  

 

Standar Keputusan : 

Apabila p-value/asysimp. sig < alpha = 0.05 maka Ho ditolak dan 

H1 diterima. 

Apabila p-value/asysimp. sig > alpha = 0.05 maka Ho gagal 

ditolak dan H1 gagal diterima. 

Tabel. 4.8 

Hasil Uji Mann-whitney 

Test Statisticsa 
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 Gaji Pelatih

an 

Profesi

onal 

Pengaku

an 

Profesi

onal 

Nilai 

Sosial 

Lingkung

an kerja 

Karir 

sebagai 

Akuntan 

Publik 

Mann-

Whitney U 

1118.50

0 

1212.50

0 

1264.50

0 

981.50

0 

758.500 1228.500 

Wilcoxon 

W 

3893.50

0 

3987.50

0 

2005.50

0 

1722.5

00 

1499.500 1969.500 

Z -1.780 -1.199 -.879 -2.625 -4.002 -1.097 

Asymp. 

Sig. (2-

tailed) 

.075 .230 .380 .009 .000 .273 

a. Grouping Variable: UNIVERSITAS 

  Sumber :Output Pengolahan data SPSS V.21.0 (2014) 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8 diatas dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8 diatas 

menunjukkan nilai Mann Whitney U sebesar 1118.500 dan signifikan 

P-value sebesar 0.075 > 0.05, maka Ho gagal ditolak dan H1 gagal 

diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara persepsi mahasiswa akuntansi universitas negeri dan 

universitas swasta terhadap profesi akuntan publik ditinjau dari 

faktor gaji atau penghargaan finansial. 

2. Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8 diatas 

menunjukkan nilai Mann Whitney U sebesar 1212.500 dan signifikan 

P-value sebesar 0.230 > 0.05, maka Ho gagal ditolak dan H1 gagal 

diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara persepsi mahasiswa akuntansi universitas negeri dan 

universitas swasta terhadap karir sebagai akuntan publik 

ditinjau dari faktor pelatihan profesional. 
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3. Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8 diatas 

menunjukkan nilai Mann Whitney U sebesar 1264.500 dan signifikan 

P-value sebesar 0.380 > 0.05, maka Ho gagal ditolak dan H1 gagal 

diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara persepsi mahasiswa akuntansi universitas negeri dan 

universitas swasta terhadap karir sebagai akuntan publik 

ditinjau dari faktor pengakuan profesional.  

4. Hipotesis 4 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8 diatas 

menunjukkan nilai Mann-Whitney U sebesar 981.500 dan signifikan 

P-value sebesar 0.009 < 0.05, maka Ho ditolak dan H1 diterima, 

yang berarti  terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi 

mahasiswa akuntansi universitas negeri dan universitas swasta 

terhadap karir sebagai akuntan publik ditinjau dari faktor 

nilai-nilai sosial. 

5. Hipotesis 5 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8 diatas 

menunjukkan nilai Mann-Whitney U sebesar 758.500 dan signifikan 

P-value sebesar 0.000 < 0.05, maka Ho ditolak dan H1 diterima, 

yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi 

mahasiswa akuntansi universitas negeri dan universitas swasta 

terhadap karir sebagai akuntan publik ditinjau dari lingkungan 

kerja. 

6. Hipotesis 6  

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.8 diatas 

menunjukkan nilai Mann Whitney U sebesar 1228.500 dan signifikan 
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P-value sebesar 0.273 > 0.05, maka Ho gagal ditolak dan H1 gagal 

diterima yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara persepsi mahasiswa akuntansi universitas negeri dan 

universitas swasta terhadap karir sebagai akuntan publik. 

5.KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah 

dikemukakan pada bab IV sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari nilai Mann Whitney U sebesar 1118.500 dan 

signifikan P-value sebesar 0.075 > 0.05, maka Ho gagal 

ditolak dan H1 gagal diterima yang berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa 

akuntansi universitas negeri dan mahasiswa akuntansi 

universitas swasta terhadap karir sebagai akuntan publik 

ditinjau dari faktor gaji. 

2. Dilihat dari nilai Mann Whitney U sebesar 1212.500 dan 

signifikan P-value sebesar 0.230 > 0.05, maka Ho gagal 

ditolak dan H1 gagal diterima yang berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa 

akuntansi universitas negeri dan mahasiswa akuntansi 

universitas swasta terhadap karir sebagai akuntan publik 

ditinjau dari faktor pelatihan profesional. 

3. Dilihat dari nilai Mann Whitney U sebesar 1264.500 dan 

signifikan P-value sebesar 0.380 > 0.05, maka Ho gagal 

ditolak dan H1 gagal diterima yang berarti tidak terdapat 
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perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa 

akuntansi universitas negeri dan mahasiswa akuntansi 

universitas swasta terhadap karir sebagai akuntan publik di 

tinjau dari faktor pengakuan profesional. 

4. Dilihat dari nilai Mann Whitney U sebesar 981.500 dan 

signifikan P-value sebesar 0.009 < 0.05, maka Ho ditolak 

dan H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi universitas 

negeri dan mahasiswa akuntansi universitas swasta terhadap 

karir sebagai akuntan publik ditinjau dari faktor nilai-

nilai sosial. 

5. Dilihat dari nilai Mann Whitney U sebesar  758.500 dan 

signifikan P-value sebesar 0.000 < 0.05, maka Ho ditolak 

dan H1 diterima yang berarti terdapat perbedaan yang 

signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi universitas 

negeri dan mahasiswa akuntansi universitas swasta terhadap 

karir sebagai akuntan publik ditinjau dari faktor 

lingkungan kerja. 

6. Dilihat dari nilai Mann Whitney U sebesar 1228.500 dan 

signifikan P-value sebesar 0.273 > 0.05, maka Ho gagal 

ditolak dan H1 gagal diterima yang berarti tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa 

akuntansi universitas negeri dan mahasiswa akuntansi 

universitas swasta terhadap karir sebagai akuntan publik. 

5.2  Keterbatasan Penelitian 
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Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan baik dari 

jumlah sampel yang digunakan, periode penelitian, maupun faktor-

faktor yang diteliti: 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas 

hanya menganalisis mahasiswa akuntansi semester delapan (8) 

S1 reguler di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dengan jumlah sampel sebanyak 

112 mahasiswa yang  jumlah sampelnya terdiri dari, 

mahasiswa akuntansi semester 8 dari universitas UMRAH 

sebanyak 74 dan mahasiswa akuntansi STIE semester 8 

sebanyak 38. 

2. Survey dalam penelitian ini dilakukan secara tertulis 

sehingga  kemungkinan ada responden yang kurang memahami 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 

3. Peneliti hanya menggunakan variabel gaji, pelatihan 

profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 

lingkungan kerja serta Karir Akuntan publik, dengan 

mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

Profesi Akuntan publik. 

3.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, ada 

beberapa hal yang dapat disarankan penulis: 

1. Pihak Akademisi, diharapkan dapat memberikan mata kuliah 

yang bermotivasi serta saran yang bermanfaat kepada 

mahasiswa mengenai profesi akuntan publik. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah lagi variabel-

veriabel penelitian dan mengambil sampel yang lebih besar 
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pada berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di 

Indonesia, sehingga hasil yang didapatkan dapat 

digeneralisir untuk kelompok yang lebih luas. 
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