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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan 

bagi mahasiswa akuntansi UMRAH dan mahasiswa akuntansi STIE 

Pembangunan Tanjungpinang.  Faktor- faktor yang mempengaruhi 

pemilihan karir sebagai akuntan dalam penelitian ini adalah 

faktor intrinsik pekerjaan, pertimbangan pasar kerja, 

personalitas, kebanggaan, nilai-nilai sosial, pengakuan 

profesional, dan pelatihan profesional. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran 

kuesioner kepada mahasiswa Akuntansi Universitas Maritim 

Raja Ali Haji dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Pembangunan Tanjungpinang semester IV,VI, dan VIII. Sampel 

yang digunakan sebanyak 92 responden. Teknik analisis data 

pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

dengan bantuan SPSS. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan 

variabel faktor intrinsik pekerjaan, pertimbangan pasar 

kerja, personalitas, kebanggaan, nilai-nilai sosial, 

pengakuan profesional, dan pelatihan profesional berpengaruh 

terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. Sedangkan secara 

parsial variabel nilai intrinsik pekerjaan, pertimbangan 
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pasar kerja, dan pelatihan profesional tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. Sedangkan variabel 

yang berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan 

adalah variabel personalitas, kebanggaan, nilai-nilai 

sosial, dan pengakuan profesional. 

Kata kunci:Pemilihan karir sebagai akuntan, faktor intrinsik 

pekerjaan, pertimbangan pasar kerja, personalitas, 

kebanggaan, nilai-nilai sosial, pengakuan 

profesional, pelatihan profesional. 

 

PENDAHULUAN 

 Kehidupan yang sejahtera dan penghasilan yang layak 

membuat seseorang termotifasi untuk bekerja keras, dengan 

begitu apapun akan dilakukan oleh setiap individu. Bekerja 

dibawah naungan orang maupun milik sendiri telah menjadi 

garis tangan setiap manusia. Saat ini ideologi mahasiswa/i 

Fakultas Ekonomi lebih dominan untuk menjadi pekerja/PNS 

dibawah naungan pemerintahan, mereka beranggapan bahwa 

bekerja dibawah naungan pemerintah lebih terjamin 

dibandingkan swasta. Namun pada kenyataannya jika mereka 

memanfaatkan ilmu yang mereka miliki dapat membuka lapangan 

pekerjaan yang dapat menguntungkan dirinya maupun orang 

disekitarnya salah satunya adalah menjadi akuntan publik. 

 Saat ini Indonesia akan menghadapi persaingan dunia 

kerja yang sangat menantang, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN 

atau ASEAN Ekonomic Community (AEC) 2015. Pada tahun 2015 

ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi 

tunggal. Arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja lebih 

bebas di kawasan ini. Menurut peneliti dan pengajar di 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dr Telisa Aulia 

Falianty, salah satu sektor yang diprediksi bakal tergerus 

saat hadirnya AEC adalah sektor jasa. Dalam sektor jasa ini, 

kata dia, setidaknya ada lima sub sektor yang benar-benar 

harus berbenah jika tidak mau gigit jari nantinya. salah 
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satunya Jasa Pendidikan. Jika tidak berbenah meningkatkan 

kualitas pengajar, bisa jadi pengajar asinglah yang akan 

kita temui di sekolah-sekolah dan universitas-universitas. 

Apalagi saat ini sudah banyak bertebaran sekolah berlabel 

internasional. Untuk beberapa kalangan masyarakat, pengajar 

asing dianggap garansi bahwa layanan pendidikan yang 

diberikan cukup berkualitas. 

 Pada tanggal 3 Mei 2011 Pemerintah mengeluarkan UU No. 

5 Tahun 2011 tentang profesi akuntan publik. Pemerintah 

secara jelas memperbaharui dan merivisi beberapa peraturan 

kembali 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 (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. 

 Gambaran diatas menunjukkan bahwa mahasiswa/i 

akuntansi dihadapkan dalam beberapa pilihan untuk menjadi 

seorang akuntan. Dengan berbagai macam persyaratan dan 

mekanisme yang harus dilalui untuk menjadi seorang akuntan, 

sedikit banyak mempengaruhi seorang mahasiswa untuk menjadi 

seorang akuntan. Waktu dan biaya yang sangat besar menjadi 

salah satu faktor yang menghambat mahasiswa untuk tidak 

menjadi seorang akuntan (Andersen; 2012). 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, maka dapat diketahui alasan seseorang memilih 

karir tersebut (Rahayu;dkk;2003 dalam Merdekawati dan 

Sulistyawati ;2011 ).  
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 Dalam studi ini diteliti beberapa variabel yang dapat 

mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir 

sebagai akuntan. Variabel-variabel tersebut adalah nilai 

instrinsik pekerjaan, pertimbangan pasar kerja, 

personalitas, kebanggaan, nilai-nilai sosial, pengakuan 

profesional, dan pelatihan profesional dengan mengembangkan 

kuesioner yang di gunakan oleh Sembiring (2009), dan 

Sulasmiyati (2012). 

 Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu, 

1.Apakah faktor nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh 

terhadap pemilihan karir sebagai akuntan bagi mahasiswa 

akuntansi UMRAH dan STIE? 

2. Apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi 

UMRAH dan STIE? 

3.Apakah personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi UMRAH dan STIE? 

4.Apakah kebanggaan berpengaruh terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi UMRAH dan STIE? 

5.Apakah nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi UMRAH dan 

STIE? 

6.Apakah pengakuaan profesional berpengaruh terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi 

UMRAH dan STIE? 

7. Apakah pelatihan profesional berpengaruh terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi 

UMRAH dan STIE? 

8. Apakah faktor nilai instrinsik pekerjaan, pertimbangan 

pasar kerja, personalitas, kebanggaan, nilai-nilai 

sosial, pengakuan profesional, dan pelatihan profesional 

secara simultan berpengaruh terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi UMRAH dan STIE? 
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TELAAH TEORI DAN HIPOTESIS 

1. Teori Motivasi 

 Motivasi merupakan sebuah konsep yang luas (diffuse), 

dan seringkali dikaitkan dengan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi energi dan arah aktivitas manusia, misalnya 

minat (interest), kebutuhan (need), nilai (value), sikap 

(antitude), aspirasi, dan insentif (Hamzah B uno; 2008 dalam 

Fitriyati ; 2012) 

Fungsi Motivasi ada tiga, yaitu : 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai 

penggerak atau motor yang melepaskan energi. 

Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak 

dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan 

yang hendak di capai. Dengan demikian motivasi 

dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-

perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi 

guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. Seorang mahasiswa yang akan mnghadapi 

ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan 

melakukan kegiatan belajar dan tidak akan 

menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau 

membaca komik, sebab tidak sesuai dengan tujuan. 

d. Pemilihan suatu profesi oleh individu berkaitan 

dengan teori motivasi. Robbins (2008) dalam 

Yudhantoko (2013) mendefinisikan motivasi 

(motivation) sebagai proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu 

untuk mencapai tujuannya. 
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2. Teori Harapan 

1.Hubungan usaha-kinerja. Kemungkinan yang  

dirasakan oleh individu yang mengeluarkan 

sejumlah usaha akan menghasilkan kinerja. 

2.Hubungan kinerja-penghargaan. Tingkat sampai 

dimana individu tersebut yakin bahwa bekerja pada 

tingkat tertentu akan menghasilkan pencapaian 

yang diinginkan.  

3.Hubungan penghargaan-tujuan – tujuan pribadi. 

Tingkat sampai dimana penghargaan – penghargaan 

organisasional memuaskan tujuan – tujuan pribadi 

atau kebutuhan – kebutuhan seorang individu dan 

daya tarik dari penghargaan – penghargaan 

potensial bagi individu tersebut 

 

3. Profesi Akuntan di Indonesia 

Menurut Abdul Halim (1997;12) dalam Oktavia (2005) 

setidaknya ada 3 syarat minimal agar sesuatu dapat 

disebut sebagai suatu profesi yaitu : 

1)Diperlukannya suatu pendekatan professional    

tertentu yang setingkat dengan S-1(Graduated Level 

). 

2)Adanya suatu peraturan terhadap diri pribadi yang 

didasarkan pada kode etik. 

3)Adanya penelaahan dan atau izin dari penguasa 

(Goverment). 

Menurut International Federation of Accountants 

(Aprilyan, 2011 dalam Andersen, 2012) yang dimaksud 

dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan 

yang mempergunakan keahlian dibidang akuntansi, 

termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan 

intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan, 

atau dagang, akuntan yang bekerja di bidang pemerintah, 
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dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, 

profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan 

oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya 

terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan 

konsultan manajemen. Jadi akuntan merupakan seorang 

yang bertugas dan bekerja sebagai pencatat dan penyusun 

laporan informasi dan susunan kejadian yang berguna dan 

bernilai bagi pemakai informasi. 

 

1. Akuntan Publik 

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik 

(2011;1) Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan 

publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab 

profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan 

publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan 

publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau 

pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan 

publik, setiap praktisi harus mematuhi dan menerapkan 

seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi yang diatur 

dalam kode etik ini. 

 

2. Akuntan Pendidik 

Profesi akuntan pendidik sangat dibutuhkan bagi 

kemajuan profesi akuntansi itu sendiri, karena di 

tangan merekalah para calon – calon akuntan pendidik. 

Akuntan publik harus dapat melakukan transfer of 

knowledge kepada mahasiswanya, memiliki tingkat 

pendidikan yang tinggi dan menguasai pengetahuan 

bisnis dan akuntansi, teknologi informasi dan mampu 

mengembangkan pengetahuannya melalui penelitian. 

 

 

 

 



   Page 8 
     Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 
 

3. Akuntan manajemen perusahaan 

Karir bidang akuntansi yang tidak melalui ujian 

sertifikasi adalah dengan bekerja pada suatu 

perusahaan. Karir pada bidang ini disebut sebagai 

private (or managerial accounting). Aktivitas profesi 

akuntansi ini antara lain adalah cost accounting, 

budgeting, general accounting, accounting information 

system, tax accounting dan internal auditing. 

(Yendrawati;2007) 

 4. Akuntan Pemerintah  

 Akuntansi berfungsi umtuk mengontrol seluruh 

transaksi yang berhubungan dengan kepentingan negara 

dan kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan negara, 

akuntansi membantu pemerintah berkaitan dengan 

penggunaan keuangan negara. Untuk menghindari 

kesalahan pengambilan keputusan, salah satu cara yang 

ditempuh pemerintah dalam menggunakan benda-benda 

ekonomi adalah dengan mendasarkan semua keputusan 

ekonominya pada informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintah 

lebih akurat dalam melaksanakan berbagai aktivitas 

penyelenggaraan pemerintahannya, terutama yang 

berhubungan dengan transaksi keuangan 

(Ismatulllah;2010;19). Yang bertugas mengatur hal 

inilah dinamakan Akuntan Pemerintah. 

 

4.Tinjauan Tentang Karir dan Pemilihan Karir 

Menurut Rivai (2006) dalam Sembiring (2009) konsep-

konsep dasar perencanaan karir, yakni : 

a) Karir 

     Karir merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat 

selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. 
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b)Jenjang Karir 

 Jenjang karir merupakan model posisi pekerjaan berurutan 

yang membentuk  karir seseorang. 

 

c)Tujuan Karir 

 Tujuan karir merupakan posisi mendatang yang diupayakan 

pencapaiannya  oleh seseorang sebagai bagian karirnya. 

Tujuan-tujuan ini berperan sebagai benchmark sepanjang 

jenjang karir seseorang. 

 

d) Perencanaan Karir 

 Perencanaan karir merupakan proses dimana seseorang 

menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tujuan-

tujuan tersebut. 

 

e) Pengembangan Karir 

 Pengembangan karir terdiri dari pengkatan pribadi yang 

dilakukan oleh  seseorang dalam mencapai rencana karir 

pribadinya. 

 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Karir      

Sebagai Akuntan 

  

5.1 Faktor intrinsik pekerjaan 

Faktor intrisik pekerjaan memiliki hubungan dengan 

kepuasan yang diterima oleh individu saat atau sesudah ia 

melakukan pekerjaan (job content).  

5.2 Faktor pertimbangan pasar kerja 

Pertimbangan pasar kerja juga merupakan faktor yang 

relevan dalam pemilihan karir. Pekerjaan yang terjamin/tidak 

gampang memutuskan hubungan kerja karyawan akan banyak 

dipilih oleh mahasiswa. 
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5.3 Faktor personalitas 

 Personalitas merupakan salah satu determinan yang 

potensial terhadap perilaku individu saat berhadapan dengan 

situasi atau kondisi tertentu. Hal tersebut membuktikan 

bahwa personalitas berpengaruh terhadap perilaku seseorang 

(Rahayu dkk, 2003 dalam Merdekawati dan Sulistyawati; 2011).  

 

5.4 Faktor kebanggaan 

 Kebanggaan merupakan hal yang paling pribadi dan 

spesifik dalam pengertian seseorang merasa bangga terhadap 

hal-hal tertentu tetapi orang lain belum tentu. Kesempatan 

seseorang untuk mengalahkan tantangan, apabila ia berhasil 

maka hal ini akan membuat ia merasa puas dan bangga. Untuk 

itu dipertanyakan dua hal yaitu kebanggaaan karena merasa 

lebih bergengsi dan kepuasan. Variabel kebanggaan ini di 

asumsikan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir akan merasa 

bangga dengan gelar yang akan diperolehnya. 

5.5 Faktor nilai-nilai sosial 

Yendrawati (2007) nilai sosial berkaitan dengan 

pandangan masyarakat terhadap karir yang dipilih mahasiswa. 

Hal ini menjelaskan bahwa pada akhirnya orang lain 

memberikan penilaian atas lingkungan pekerjaan dan kemampuan 

yang dimiliki seseorang tersebut. 

5.6 Faktor pengakuan profesional 

 Trirorania (2004) dalam Merdekawati dan Sulistyawati 

(2011)menyatakan bahwa pengakuan profesional dipertimbangkan 

oleh mahasiswa yang memilih profesi sebagai akuntan publik. 

Hal ini berarti bahwa dalam memilih profesi tidak hanya 

bertujuan mencari penghargaan finansial atau gaji, tapi juga 

ada keinginan untuk berprestasi dan mengembangkan diri. 

5.7 Faktor pelatihan profesional 

 Trirorania (2004) dalam Merdekawati dan Sulistyawati 

(2011) menyatakan pelatihan dan pengakuan profesional 
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termasuk faktor penghargaan non finansial. Perbedaan 

tersebut akan dilihat karena kemungkinan antara satu jenis 

profesi dengan jenis profesi yang lain memberikan 

penghargaan non finansial ini dengan cara yang berbeda. 

 

6. Kerangka Pemikiran dan Model Penelitian  

Berdasarkan urutan dan penggunaan teori dan informasi 

dari penelitian terdahulu, nilai intrinsik pekerjaan, 

pertimbangan pasar kerja, personalitas, kebanggaan, nilai-

nilai sosial, pengakuan profesional, dan pelatihan 

profesional disini dijelaskan menjadi bentuk kerangka 

pemikiran yang digunakan dalam penelitian, dapat dilihat 

sebagai berikut : 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, 

maka hipotesis yang diusulkan adalah: 

H1 :Ada pengaruh faktor nilai intrinsik pekerjaan 

terhadap pemilihan karir sebagai akuntan bagi 

mahasiswa akuntansi UMRAH dan STIE. 

H2    :Ada pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap                  

pemilihan karir sebagai akuntan bagi mahasiswa 

akuntansi  UMRAH dan STIE. 

H3   :Ada pengaruh personalitas terhadap pemilihan karir     

sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi UMRAH dan 

STIE. 

H4 :Ada pengaruh kebanggaan terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi UMRAH dan 

STIE. 

 H5 :Ada pengaruh nilai-nilai sosial terhadap pemilihan    

karir sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi UMRAH 

dan STIE. 

H6 :Ada pengaruh pengakuan profesional terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi UMRAH 

dan STIE. 

H7 :Ada pengaruh pelatihan profesional terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan bagi mahasiswa akuntansi UMRAH 

dan STIE. 

H8  :Ada pengaruh persepsi mahasiswa akuntansi tentang 

nilai instrinsik pekerjaan,pertimbangan pasar kerja, 

personalitas,kebanggaan,nilai-nilai sosial,pengakuan 

profesional,dan pelatihan profesional secara bersama-

sama  terhadap pemilihan karir sebagai akuntan bagi 

mahasiswa akuntansi UMRAH dan STIE. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja 

Ali Haji (UMRAH) dan Mahasiswa Program Studi Akuntansi STIE 

Pembangunan Tanjungpinang semester IV, VI, dan VIII. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti 

(Priyatno, 2010 : 8). Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah teknik non probability sampling berupa purposive 

sampling, yaitu metode pengumpulan informasi dari target-

target tertentu dengan cara memilih responden yang berasal 

dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) 

Jurusan Akuntansi semester IV,VI,VIII dan mahasiwa STIE 

Jurusan Akuntansi semester IV, VI, VIII. 

 Variabel bebas/ Independent Variable (X) 

  Variabel bebas dalam penelitian ini ada 7 (tujuh) 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir 

mahasiswa, yaitu: 

 1) Faktor intrinsik pekerjaan (X1) 

 2) Pertimbangan pasar kerja (X2) 

 3) Personalitas (X3) 

 4) Kebanggaan (X4) 

 5) Nilai-nilai sosial (X5) 

 6) Pengakuan profesional (X6) 

 7) Pelatihan profesional (X7) 

 Variabel terikat/ Dependent Variable (Y) 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemilihan 

karir sebagai akuntan (Y) 
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 Teknik Pengukuran Variabel  

 Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 

dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pada bagian I 

kuesioner adalah data pribadi responden. Pada bagian II 

kuesioner adalah pernyataan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan karir sebgai akuntan. Skala yang 

digunakan adalah skala likert 

Skala ini berinterasi 1-5 dengan pilihan jawaban sebagai 

berikut: 

(1) Sangat Tidak Setuju (STS) 

(2) Tidak Setuju (TS) 

(3) Kurang Setuju (KS) 

(4) Setuju (S) 

(5) Sangat Setuju (SS) 

 

Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program komputer yaitu SPSS (Statistical Package For Sosial 

Science). Alat analisi yang digunakan dalam peneltian ini 

yaitu analisis regresi berganda. Analisis berganda digunkan 

untuk mentukan signifikan pengaruh nilai intrinsik 

pekerjaan, pertimbangan pasar kerja, personalitas, 

kebanggaan, nilai-nilai sosial, pengakuan profesional, 

pelatihan profesional terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan. Persamaan Regresi Liniet Berganda:  

 Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4+b5X5+b6X6+b7X7+ e  

Keterangan :  

Y = Pemilihan karir sebagai akuntan  

X1 = Nilai intrinsik pekerjaan 

X2 = Pertimbangan pasar kerja 

X3 = Personalitas 

X4 = Kebanggaan 

X5 = Nilai-nilai sosial 
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X6 = Pengakuan Profesional 

X7 = Pelatiahan profesional 

a = Nilai Konstanta  

b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7 = Koefesien Regresi  

e = Eror term 

Hasil dan pembahasan 

Uji statistik F 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang 

digunakan adalah sebesar 5% dengan derajat kebebasan df = 

(n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah 

jumlah variabel (Priyatno, 2010 : 67). 

  

 Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah :  

a. Jika F hitung ˃ Ftabel maka Ho ditolak (ada pengaruh)  

b. Jika Fhitung ˂ F tabel maka Ho diterima (tidak ada    

pengaruh)  

Tabel 1 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 318.625 7 45.518 7.649 .000
b
 

Residual 499.853 84 5.951   

Total 818.478 91    

a. Dependent Variable: Pemilihan karir sebagai akuntan 
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 Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, dapat 

dilihat nilai F hitung sebesar 7,649 dan F tabel 2,121 

dengan signifikansi 0,000, dengan demikian dapat diketahui 

bahwa F hitung ˃ F tabel (7,649 ˃ 2,121) dengan signifikansi 

0,000 ˂ 0,05 yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama 

seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Koefisien Determinasi 

 Adjust R Square adalah nilai R Square yang telah 

disesuaikan. Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel 

independen digunakan Adjusted R2 sebagai koefisien 

determinasi. Sedangkan Standard Error of the Estimate adalah 

suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam 

memprediksi nilai Y (Priyatno, 2010 : 66-67) 

Tabel 2. 

Durbin Watson 

 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .624
a
 .389 .338 2.439 2.069 

a. Predictors: (Constant), pelatihan profesional, 

pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, nilai 

intrinsik pekerjaan, pertimbangan pasar kerja, 

kebanggaan, personalitas. 

b. Dependent Variable: Pemilihan karir sebagai 

akuntan 
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 Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai Adjusted R-

Square sebesar 0,338 atau 33,8%, artinya bahwa variabel Y 

(pemilihan karir sebagai akuntan) dipengaruhi sebesar 33,8% 

oleh variabel nilai intrinsik pekerjaan, pertimbangan pasar 

kerja, personalitas, kebanggaan, nilai-nilai sosial, 

pengakuan profesional, dan pelatihan profesional sedangkan 

sisanya sebesar 66,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di 

luar 7 variabel yang diteliti. 

 

Hasil Uji t (Uji Parsial) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi 

yang digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df = (n-

k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah 

jumlah variabel (Priyatno, 2010 : 68). 

 Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah :  

a. Jika t hitung ˃ t tabel maka Ho ditolak (ada pengaruh)  

b. Jika t hitung ˂ t tabel maka Ho diterima (tidak ada 

pengaruh) 

Tabel 3. 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 11.573 3.652  3.169 .002 

Nilai Intrinsik  

Pekerjaan 

-.005 .159 -.003 -.032 .974 
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Pertimbangan pasar 

kerja 

.038 .158 .025 .241 .810 

Personalitas -.485 .206 -.283 -2.360 .021 

Kebanggaan .482 .132 .380 3.638 .000 

Nilai-nilai sosial .238 .113 .249 2.100 .039 

Pengakuan profesional .416 .177 .272 2.348 .021 

Pelatihan profesional .272 .151 .178 1.800 .075 

     a. Dependent Variabel : pemilihan karir sebagai akuntan 

      Sumber data primer diolah juni 2014 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

  

1. Pengaruh nilai intrinsik pekerjaan terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan diperoleh nilai thitung sebesar -

0,032 dengan signifikansi 0,974. Karena 0,974 ˃ 0,05 

dan thitung ˂ ttabel (-0,032 ˂ 1,989) maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai intrinsik pekerjaan tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. 

2. Pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan diperoleh nilai thitung sebesar 

0,241 dengan signifikansi 0,810. Karena 0,810 ˃ 0,05 

dan thitung ˂ ttabel (0,241 ˂ 1,989) maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. 

3. Pengaruh personalitas terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan diperoleh nilai thitung sebesar -2,360 dengan 

signifikansi 0,021. Karena 0,021 < 0,05 dan thitung ˂ 

ttabel (-2,360 ˂ 1,989) maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 
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personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan. 

4. Pengaruh kebanggaan terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan diperoleh nilai thitung sebesar 3,638 dengan 

signifikansi 0,000. Karena 0,000 < 0,05 dan thitung > 

ttabel (3,638 > 1,989) maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebanggaan berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan. 

5. Pengaruh nilai-nilai sosial terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan diperoleh nilai thitung sebesar 2,100 

dengan signifikansi 0,039. Karena 0,039 < 0,05 dan thitung 

> ttabel (2,100 >1,989) maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan. 

6. Pengaruh pengakuan profesional terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan diperoleh nilai thitung sebesar 2,348 

dengan signifikansi 0,021. Karena 0,021 < 0,05 dan thitung 

> ttabel (2,348 > 1,989) maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengakuan profesional berpengaruh terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan. 

7. Pengaruh pelatihan profesional terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan diperoleh nilai thitung sebesar 1,800 

dengan signifikansi 0,075. Karena 0,075 > 0,05 dan thitung 

< ttabel (1,800 <  1,989) maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelatihan profesional tidak berpengaruh terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dapat dikemukan kesimpulan 

terkait penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1.Secara simultan variabel faktor intrinsik pekerjaan, 

pertimbangan pasar kerja, personalitas, kebanggaan, 

nilai-nilai sosial, pengakuan profesional, dan 

pelatihan profesional berpengaruh terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan.  

2.Secara parsial variabel nilai intrinsik pekerjaan, 

pertimbangan pasar kerja, dan pelatihan profesional 

tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan. Sedangkan variabel yang berpengaruh terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan adalah variabel 

personalitas, kebanggaan, nilai-nilai sosial, dan 

pengakuan profesional. 

 

Saran 

1. Bagi akademisi dan lembaga pendidikan akuntansi, 

khususnya Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di 

UMRAH diharapkan menjadi masukan untuk meningkatkan 

kualitas dalam mendesain kurikulum pendidikan akuntansi 

dan mengembangkan teknik pengajaran dengan tujuan 

menghasilkan lulusan sarjana akuntansi yang lebih 

berkualitas. 

2. Pada hakikatnya tujuan utama menghasilkan lulusan sarjana 

ekonomi akuntansi adalah menjadi profesional pada bidang 

akuntansi yang tidak lain biasa disebut sebagai akuntan. 

Untuk itu di harapkan kepada para lulusan sarjana ekonomi 

akuntansi agar memilih profesi sesuai dengan latar 

belakang pendidikan yang dimilikinya yaitu sebagai 

akuntan, baik itu akuntan publik, akuntan 

pendidik,akuntan pemerintah, dan akuntan perusahaan. 



   Page 21 
     Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 
 

3. Kepada lembaga yang telah memperkerjakan akuntan 

diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan, 

sehingga dapat mengerti apa yang diinginkan calon akuntan 

dalam memilih karir/profesi dan agar lebih memotivasi 

para akuntan yang sudah bekerja di lembaganya. 
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