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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan 

persepsi mengenai profesi akuntan ditinjau dari akuntan sebagai 

profesi, akuntan sebagai karir, akuntan sebagai bidang ilmu dan 

akuntan sebagai aktivitas kelompok pada mahasiswa senior dan mahasiswa 

junior di program S-1 reguler Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Maritim Raja Ali Haji. 

 

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 69 responden semester awal dan 74 responden 

semester akhir. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

judgment sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 143 responden. 

Variabel independen yang digunakan adalah akuntan sebagai karir, 

akuntansi sebagai disiplin ilmu, akuntan sebagai profesi, dan 

akuntansi sebagai aktivitas kelompok, dan variabel dependen yang 

digunakan adalah profesi akuntan. Metode analisis data menggunakan Uji 

Mann whitney (U-test). Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS Versi 17 for windows. Sesuai dengan tujuan penelitian, 

penulis berusaha untuk mengetahui perbedaan pemahaman diantara masing 

- masing responden.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan 

antara persepsi mahasiswa senior dan junior program S-1 reguler 

Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang akuntansi sebagai bidang 

ilmu (p=0.000 lebih kecil dari 0.05) dan akuntansi sebagai aktivitas 

kelompok (p=0.028 lebih kecil dari 0.05).  

 

Kata Kunci : Persepsi, Mahasiswa Akuntasi Semester Awal, Mahasiswa 

akuntansi Semester Awal, Profesi Akuntan. 
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PENDAHULUAN 

Profesi akuntan memiliki peranan yang sangat penting dalam ilmu 

akuntansi yang sejalan dengan perkembangan dunia informasi dan 

teknologi. Profesi sebagai akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan 

perusahaan maupun akuntan pendidik masih menyediakan peluang kerja 

yang besar bagi lulusan jurusan akuntansi di Indonesia, tidak 

mengherankan jika profesi ini diatur oleh pemerintah dari berbagai 

regulasi, terutama untuk akuntan publik. 

Proses pembentukan profesionalisme profesi berawal dari 

pendidikan profesi, dalam hal ini pendidikan akuntansi di Perguruan 

Tinggi. Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan, bertujuan 

menyediakan sumber pengetahuan dan pengalaman belajar bagi para 

mahasiswanya. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) atau di kenal dengan Indonesan Qualification 

Framework (IQF). KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati 

secara nasional disusun berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses 

pendidikan sebagai basis pangkuan terhadap hasil pendidikan seseorang. 

Secara ringkas KKNI terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik 

SDM Indonesia. Saat ini 9 level descriptor kualifikasi SDM Indonesia 

sudah selesai di susun. Dengan adanya KKNI ini menurut Dirjen akan 

mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah 

tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara 

nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang 

secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntanbel dan 

transparan. 

Dalam Prinsip Kesatu Kode Etik Akuntan Indonesia disebutkan bahwa 

tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggungjawabnya dengan 

standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, 

dengan orientasi kepada kepentingan publik. Lebih lanjut disebutkan 

bahwa salah satu dari empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi 

seorang akuntan adalah profesionalisme. Seorang akuntan haruslah 

merupakan seorang individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan 

oleh pemakai jasa Akuntan sebagai professional di bidang akuntansi. 

Prinsip Ketujuh Kode Etik Akuntan Indonesia menyebutkan bahwa 

prinsip Profesionalisme berarti setiap anggota harus berperilaku yang 

konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang 

dapat mendiskreditkan profesi. Prinsip profesionalisme seorang akuntan 

akan terwujud dengan baik apabila akuntan tersebut merasa bahwa 

profesi akuntan adalah penting dan memiliki tanggungjawab yang besar 

dalam masyarakat. Dengan demikian akuntan tersebut berusaha 

menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjaga nama baik 

profesinya (Mulyadi,2002). Karena itulah, salah satu hal penting yang 

perlu ditekankan dalam pendidikan akuntansi adalah bagaimana membentuk 

nilai-nilai dan persepsi positif mahasiswa terhadap profesi. 
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Mahasiswa akuntansi yang telah menyelesaikan jenjang S1-nya dapat 

memilih pilihan alternatif pada karirnya. Pertama, mereka (lulusan 

sarjana S1) dapat langsung bekerja sebagai karyawan di sebuah 

perusahaan ataupun instansi pemerintah. Kedua, mereka dapat 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang selanjutnya yaitu S2 atau pilihan 

alternatif ketiga yaitu menjadi seorang akuntan publik. Bagi mereka 

yang memilih menjadi seorang akuntan publik, harus terlebih dahulu 

melanjutkan ke Pendidikan Profesi Akuntansi dan meraih gelar akuntan, 

selanjutnya mereka dapat memilih karir sebagai akuntan, baik sebagai 

akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah maupun akuntan 

pendidik. Berdasarkan dari jenis karir yang dipilih oleh sarjana 

akuntansi menunjukkan semua sarjana akuntansi bebas memilih jenis 

karir yang diinginkan dan yang akan dijalaninya.  

Akuntansi dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu 

definisi dari sudut pemakai jasa akuntansi dan dari sudut proses 

kegiatannya. Dari sudut pandang pemakai, akuntansi dapat 

didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi 

berupa pelaporan keuangan yang diperlukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Dalam 

pengertian ini, akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang berfungsi 

untuk menyediakan informasi kuantitatif entitas ekonomi (usaha) 

terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan untuk berguna dalam 

pengambilan keputusan ekonomi, dan dalam menentukan pilihan di antara 

serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada. 

Profesi akuntansi merupakan sebuah profesi yang menyediakan jasa 

atestasi maupun non-Atestasi kepada masyarakat dengan dibatasi kode 

etik yang ada. Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk 

mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah 

ditetapkan. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga 

kewajiban yaitu; kompetensi, objektif dan mengutamakan integritas. 

Yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan 

yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang 

pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan 

industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, 

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. 

Persepsi mahasiswa terhadap akuntansi sebagai aktivitas kelompok 

merupakan suatu proses sosial. Akuntansi sosial dalam pengertian ini 

sebagai "sebuah pendekatan untuk melaporkan kegiatan perusahaan yang 

menekankan kebutuhan untuk mengidentifikasi perilaku sosial yang 

relevan, penentuan mereka kepada siapa perusahaan bertanggung jawab 

untuk kinerja sosial dan pengembangan tindakan yang tepat dan teknik 

pelaporan. 

Penulis mencoba kembali penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh Fitriany dan Yulianty (2007), peneliti mengulangi 

penelitian ini adalah karena tuntutan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menyusun 

kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional. KKNI disusun 
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berdasarkan suatu ukuran pencapaian proses pendidikan sebagai basis 

pangkuan terhadap hasil pendidikan seseorang yang dapat menyandingkan, 

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang 

pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian 

pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di 

berbagai sektor. Peneliti ingin membuktikan apakah ada perbedaan dari 

hasil hipotesis terdahulu dengan peneliti. Objek penelitian pada 

penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi semester awal (2) dan 

semester akhir (6) Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) Tanjungpinang 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “PERBEDAAN PERSEPSI 

MAHASISWA AKUNTANSI SEMESTER AWAL DAN MAHASISWA AKUNTANSI SEMESTER 

AKHIR TERHADAP PROFESI AKUNTAN PADA MAHASISWA AKUNTANSI UNIVERSITAS 

MARITIM RAJA ALI HAJI (UMRAH)”. 

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Persepsi 

Menurut Robbin (2008) Persepsi (perception) adalah proses di mana 

individu mengatur dan menginterprestasikan  kesan-kesan sensoris 

mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka.  

Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau 

menginterprestasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang 

betindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi 

itu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Persepsi setiap individu 

mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka 

ruang dan waktu yang berbeda. 

Menurut Walgito (2004), persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses 

sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan 

stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses 

persepsi. Karena itu proses penginderaan tidak dapat lepas dari proses 

persepsi dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari 

proses persepsi. Proses penginderaan akan selalu terjadi setiap saat, 

pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera. Stimulus 

yang diindera itu kemudian oleh individu diorganisasikan dan 

diinterprestasikan, sehingga individu menyadari, mengerti tentang apa 

yang diindera itu, dan proses ini disebut persepsi. 

Menurut Walgito (2004), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

agar dapat menyadari dan membuat persepsi, yaitu sebagai berikut. 

1. Adanya objek yang dipersepsikan. 
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau 

reseptor. Stimulus dapat datang dari luar individu yang 

mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari dalam diri individu 

yang bersangkutan yang langsung mengenai syaraf penerima yang 

bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian terbesar stimulus datang 

dari luar individu. 
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2. Adanya alat indera, syaraf dan pusat susunan syaraf. 
Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. 

Disamping itu harus ada pula syaraf sensoris sebagai alat untuk 

meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan 

syaraf yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Dan sebagai alat untuk 

mengadakan respons diperlukan syaraf motoris. 

3. Adanya perhatian. 
Untuk menyadari atau mengadakan persepsi diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan 

pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Tanpa perhatian 

tidak akan terjadi persepsi. 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi. 

Menurut Robbin (2008) Persepsi dipengaruhi oleh ketika seorang 

individu  melihat sebuah target dan berusaha untuk 

menginterprestasikan apa yang ia lihat, interprestasi itu sangat 

dipengaruhi oleh berbagai karakteristik  pribadi dari pembuat persepsi 

individu tersebut. 

Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi :  

1. Sikap. 
2. Kepribadian. 
3. Motif. 
4.  Minat. 
5. Pengalaman masa lalu. 
6. Harapan-harapan seseorang. 
Untuk persepsi mahasiswa akuntansi pada penelitian ini, penulis 

melihatnya dari persepsi yang berkaitan dengan profesi akuntan dengan 

menggunakan Accountant Attitude Scale (AAS) yang dikembangkan oleh 

Nelson dalam  Marriott dan Marriott (2003) dari aspek/dimensi: 

1. Akuntan Sebagai Karir.  
Dalam berkarier menjadi akuntan publik, mahasiswa jurusan 

akuntansi akan berpikir tentang keuntungan dan kerugian memilih karier 

tersebut, sehingga ratio keuntungan dan kerugian menjadi akuntan 

publik mempengaruhi keputusan mahasiswa untuk memilih karier sebagai 

akuntan. 

Menurut Setyawardani (2006) Karir adalah keseluruhan jabatan atau 

pekerjaan atau posisi yang dapat diduduki seseorang selama kehidupan 

kerjanya dalam organisasi atau beberapa organisasi. Pilihan karir 

dalam profesi akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bidang 

utama yaitu public accounting, private accounting dan non profit 

accounting. Profesi akuntan bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat 

keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan sehingga masyarakat 

keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk 

memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi.   

2. Akuntansi Sebagai Disiplin Ilmu.  
Disiplin ilmu sebagai suatu cabang ilmu, akuntansi mempelajari 

proses penyusunan dan pelaporan informasi akuntansi yang ditujukan 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan. 
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3. Akuntan Sebagai Profesi.  
Bidang akuntansi melahirkan profesi akuntan profesional. Profesi 

ini lahir karena anggapan bahwa penyaji laporan keuangan yang menjamin 

tidak akan dapat berlaku adil dan objektif dalam melaporkan hasil 

prestasinya. Oleh karenanya diperlukan pihak saksi independen yang 

menilai seberapa jauh laporan yang disusun manajemen sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan yang ada. 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2005), Profesi diartikan sebagai 

bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, ketrampilan , 

kejujuran, dan sebagainya. profesi Akuntansi merupakan profesi yang 

dijalankan oleh orang-orang yang telah mendapatkan gelar BAP 

(Bersertifikat Akuntan Publik) dan CPA (Certified Publik Accountant). 

  Menurut Mulyadi (2002) Profesi akuntan publik menghasilkan 

berbagai jasa bagi masyarakat yaitu  jasa assurance, jasa atestasi dan 

jasa non assurance. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan 

akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar 

mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan professional yang dilaukan 

oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik 

merupakan etika profesioal bagi akuntan yang berpraktik sebagai 

akuntan publik Indonesia. 

4. Akuntansi Sebagai Aktifitas Kelompok.  
Mahasiswa akuntansi menganggap pekerjaan sebagai akuntan publik 

lebih memberi kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, lebih 

memberikan kesempatan untuk menyediakan jasa sosial dan akhirnya lebih 

prestisius dibandingkan pekerjaan sebagai akuntan perusahaan. 

Menurut Arfan dan Ishak (2008) Akuntansi sosial didefinisikan 

sebagai ”penyusunan, pengukuran, dan analisis terhadap konsekuensi-

konsekuensi sosial dan ekonomi dan perilaku yang berkaitan dengan 

pemerintah dan wirausaha. “ walaupun akuntansi sosial berfokus baik 

pada kinerja pemerntah maupun pelaku bisnis .akuntansi sosial berarti 

identifikasi,mengukur, dan melapor hubungan antara bisnis dan 

lingkungan. Lingkungan bisnis meliputi sumber daya alam, komunitas di 

mana bisnis tersebut berorperasi, orang-orang yang diperkerjakan, 

pelangan, pesaing, dan perusahaan serta  kelompok lain yang berurusan 

dengan bisnis tersebut. Proses proposal dapat bersifat baik internal 

maupun eksternal. 

Profesi Akuntan 

Gaa dan Thorne (2004) mengatakan bahwa pendidikan akuntansi 

selama ini memfokuskan pada dimensi pilihan kebijakan tetapi tidak 

memperhatikan nilai dan kredibilitas yang mempengaruhi pilihan 

tersebut. Kemudian Gaa dan Thorne (2004) menyebutkan bahwa pada 

dasarnya akuntan memilih tindakan berdasarkan nilai yang ada dalam 

pikiran mereka. 

Pengertian Profesi 

Beberapa definisi profesi dari berbagai sumber : 

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi .2007) menjelaskan sebagai 

berikut: Profesi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui panca indranya. 
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2. Hidayat Nur Wahid dalam Economic Business, Accounting Review, Edisi 
ll / April 2006: Profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan 

seseorang, sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan 

dengan konsisten, kontinu ditekuni, sehingga orang menyebut kalau 

dia memang berprofesi dibidang tersebut. 

Ciri-ciri Profesi 

Menurut Robert W. Richey sebagaimana dikutip oleh Suharsimi 

Arikunto, memberi batasan ciri-ciri yang terdapat pada profesi : 

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan 
dengan kepentingan pribadi. 

2. Seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang 
panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip 

pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. 

3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut 

serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. 

4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap 
dan cara kerja. 

5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. 
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar palayanan, 

disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. 

Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan 

kemandirian, dan kedelapan, memandang profesi sebagai suatu 

karier hidup (a live career) dan menjadi seorang anggota yang 

permanen. 

Pengertian Profesi Akuntan 

Akuntan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan stara satu 

(S1) program studi Akuntansi dan telah menerima gelar profesi akuntan 

memalui pendidikan profesi akuntan yang diselenggarakan oleh beberapa 

perguruan tinggi yang telah mendapatka izin dari Departemen Pendidikan 

Nasional atas rekomendasi dari organisasi Institute Akuntan Indonesia 

(IAI). 

Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan 

keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan 

publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan 

atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai 

pendidik. 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang 

dikemukakan , maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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Pengembangan Hipotesis 

Menurut Setyawardani (2006) Karir adalah keseluruhan jabatan atau 

pekerjaan atau posisi yang dapat diduduki seseorang selama kehidupan 

kerjanya dalam organisasi atau beberapa organisasi. Pilihan karir 

dalam profesi akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bidang 

utama yaitu public accounting, private accounting dan non profit 

accounting. Profesi akuntan bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat 

keandalan laporan keuangan perusahaan-perusahaan sehingga masyarakat 

keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar untuk 

memutuskan alokasi sumber-sumber ekonomi. 

H1 = Ada perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi 

semester awal dan semester akhir terhadap pilihan Akuntan Sebagai 

Karir. 

 

Nelson dalam  Marriott dan Marriott (2003) Disiplin ilmu sebagai 

suatu cabang ilmu, akuntansi mempelajari proses penyusunan dan 

pelaporan informasi akuntansi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

H2 = Ada perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi 

semester awal dan semester akhir terhadap pilihan Akuntansi 

Sebagai Disiplin Ilmu. 

 

Akuntan Sebagai 

Karir  

(X1) 

Akuntan Mahasiswa Semester Akhir 

Terhadap Profesi Akuntan 

Akuntansi 

Sebagai 

Disiplin Ilmu 

(X2 

Akuntan 

Sebagai Profesi 

(X3) 
 

Akuntansi Sebagai 

Aktifitas Kelompok 

(X4) 

 

Profesi Akuntan 

(Y) 
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Menurut Mulyadi (2002) Profesi akuntan publik menghasilkan 

berbagai jasa bagi masyarakat yaitu  jasa assurance, jasa atestasi dan 

jasa non assurance. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan 

akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar 

mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan professional yang dilaukan 

oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik 

merupakan etika profesioal bagi akuntan yang berpraktik sebagai 

akuntan publik Indonesia. 

H3 = Ada perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi 

semester awal dan  semester akhir terhadap pilihan Akuntan 

Sebagai Profesi. 

 

Persepsi mahasiswa terhadap akuntansi sebagai aktivitas kelompok 

merupakan suatu proses sosial. Akuntansi sosial dalam pengertian ini 

sebagai "sebuah pendekatan untuk melaporkan kegiatan perusahaan yang 

menekankan kebutuhan untuk mengidentifikasi perilaku sosial yang 

relevan, penentuan mereka kepada siapa perusahaan bertanggung jawab 

untuk kinerja sosial dan pengembangan tindakan yang tepat dan teknik 

pelaporan. 

Menurut Ikhsan dan Ishak (2008) Akuntansi sosial didefinisikan 

sebagai ”penyusunan, pengukuran, dan analisis terhadap konsekuensi-

konsekuensi sosial dan ekonomi dan perilaku yang berkaitan dengan 

pemerintah dan wirausaha. “ walaupun akuntansi sosial berfokus baik 

pada kinerja pemerintah maupun pelaku bisnis .akuntansi sosial berarti 

identifikasi, mengukur, dan melapor hubungan antara bisnis dan 

lingkungan. Lingkungan bisnis meliputi sumber daya alam, komunitas di 

mana bisnis tersebut berorperasi, orang-orang yang diperkerjakan, 

pelangan, pesaing, dan perusahaan serta  kelompok lain yang berurusan 

dengan bisnis tersebut. Proses proposal dapat bersifat baik internal 

maupun eksternal. 

H4 = Ada perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi 

semester awal dan semester akhir terhadap pilihan Akuntansi 

Sebagai Aktifitas Kelompok. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bermaksud menganalisis persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai profesi akuntan pada Universitas Maritim Raja Ali 

Haji Fisabillilah (UMRAH) karenanya responden yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi S1 Reguler yang terbagi atas 

mahasiswa tingkat 2 (awal) dan mahasiswa tingkat 6 (akhir). Yang 

dimaksud dengan mahasiswa tingkat dua (awal) dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa angkatan 2012, sedangkan mahasiswa tingkat enam 

(akhir) adalah mahasiswa angkatan 2010. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Setiawan (2005) yaitu 

data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Data primer dapat 

berupa opini subyek (orang), secara individual ataupun kelompok; hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan 

hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner pada mahasiswa akuntansi smester awal dan 
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mahasiswa akuntansi semester akhir di Perguruan Tinggi Universitas 

Maritim Raja Ali Haji.. Populasi pada penelitian ini adalah 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pemilihan sampel dilakukan dengan 

menggunakan metode judgment sampling, yaitu sampel dipilih dengan 

pertimbangan atau kriteria – kriteria tertentu, dengan tujuan agar 

diperoleh sampel yang representative dengan penelitian yang dilakukan, 

Sehingga diperoleh sampel sebanyak 143 responden. 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan yaitu : 

a. Kuesioner 
Dengan cara memberikan daftar pertanyaan untuk diisi oleh 

responden. Disini responden diminta untuk memberikan jawaban atau 

pendapat dari pertanyaan tersebut.  

b. Observasi 
Dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada objek yang 

diteliti. 

c. Studi Pustaka 
Studi peustaka merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mencari dan mempelajari literatur-literatur yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan melalui 

buku,jurnal,skripsi dan juga internaet,guna memperoleh data yang 

dapat menunjang penelitian. 

 

Variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari variabel dependen (variabel terikat) yaitu harga saham, dan 

variabel independen (variabel bebas) yaitu akuntan sebagai karir, 

akuntansi sebagai disiplin ilmu, akuntan sebagai profesi, dan 

akuntansi sebagai aktivitas kelompok. 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik deskriftif, uji validitas dan uji realibilitas dan pengujian 

hipotesis. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS versi 17 for windows. Uji Validitas terlebih 

dahulu dan uji reabilitas dan selanjutnya pengujian hipotesis. 

 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner,suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2006). Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk tingkat signifikansi 

5 persen dari degree of freedom (df)= n- 2, dalam hal ini n adalah 

jumlah sample. Jika r hitung > r table maka pertanyaan atau indikator 

tersebut dinyatakan valid, begitu juga sebaliknya bila r hitung < r 

table maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyataka tidak valid 

(Ghozali, 2006). 

Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 
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konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya 

suatu variabel dilakukan uji statistik dengan melihat nilai Cronbach 

Alpha. Dalam Ghozali (2006), kriteria yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut ini:  

a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “reliabel” 

b. Jika nilai Cronbach Alpha < 0,60 maka pertanyaan-pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur variabel tersebut adalah “tidak reliabel” 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji Mann-Whitney (U-test) 

adalah untuk mencari nilai U yang berguna untuk mengetahui apakah 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diterima atau tidak 

,pada tingkat keyakinan 95% (alpha = 0,05) dapat dilihat dari hasil 

tingkat signifikansi (pvalue/Asymp. Sig) 

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. 

 

PEMBAHASAN HASIL 

 

Uji Validitas 

Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu alat 

pengukur mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian terhadap validitas 

dalam penelitian ini dilakukan terhadap tiap-tiap item yang menyusun 

variabel persepsi terhadap profesi akuntan dengan menggunakan teknik 

Pearson’s Correlation Product Moment dengan bantuan program SPSS 17.0 

for windows. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan 

probabilitas/signifikansi angka korelasi dengan tingkat ketelitian 

0,05. Apabila r-tabel lebih kecil dari r-hitung 0.1642 maka 

disimpulkan bahwa item tersebut tidak valid. Data yang digunakan untuk 

pengujian selanjutnya hanya data yang valid saja. Hasil uji validitas 

terhadap masing-masing pernyataan disajikan dalam tabel berikut ini 

berdasarkan lampiran III: 

 

Tabel 

Hasil Uji Validitas Tiap Item Pernyataan 

Dari Persepsi Responden Terhadap Profesi Akuntan 

 

 

Nomor 

Pertanyaan 

Validitas 

Keterangan 
r-tabel r-hitung 

1 0.615 

 

0.1642 valid 

2 0.157 0.1642 Tidak valid 

3 0.273 0.1642 valid 

4 0.629 0.1642 valid 
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5 0.491 0.1642 valid 

6 0.569 0.1642 valid 

7 0.237 0.1642 valid 

8 0.482 0.1642 valid 

9 0.135 0.1642 Tidak valid 

10 0.646 0.1642 valid 

11 0.086 0.1642 Tidak valid 

12 0.545 0.1642 valid 

13 0.308 0.1642 valid 

14 0.539 0.1642 valid 

15 0.583 0.1642 valid 

                  Sumber : Data Olahan Penulis, 2013 

 

Data dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada item pertanyaan 

2,9, dan 11 dikatakan tidak valid, karena menurut ghozali (2006) 

apabila r-hitung lebih kecil dari r-tabel 0.1642 maka disimpulkan 

bahwa item tersebut tidak valid. Maka item-item tersebut yang tidak 

valid  akan  dibuang dalam penelitian ini. 

 

Reliabilitas 

 

 Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Cronbach’s Alpha. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila 

memiliki koefisien Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.60 

(Ghozali,2005). Hasil uji reliabilitas untuk pernyataan responden 

mengenai profesi akuntan disajikan pada tabel berikut ini berdasarkan 

lampiran IV : 

 

 

Tabel 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha 

Based on 

Standardiz

ed Items N of Items 

.739 .753 12 

                 Sumber : Data Olahan Penullis, 2013 

 

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas diatas diperoleh nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0.753 (0.753 > 0.60) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa setiap pernyataan untuk masing-masing variable yang 

digunakan dapat dinyatakan reliabel, sehingga layak dipergunakan dalam 

penelitian ini. 
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Pengujian Hipotesis 

 

Berdasarkan lampiran V : 

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 

Hasil Uji Mann-whitney 

 

Test Statisticsa 

 Karir Bidang_Ilmu Profesi Aktivias_Kelomok 

Mann-Whitney 

U 

2196.500 1660.000 2094.000 2018.500 

Wilcoxon W 4611.500 4075.000 4509.000 4433.500 

Z -1.562 -3.668 -1.864 -2.192 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

.118 .000 .062 .028 

a. Grouping Variable: Semester 

     Sumber : Data olahan Penulis, 2013 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas dapat diinterprestasikan 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.4 diatas menunjukkan 

nilai Mann-Whitney U sebesar 2196.500 dan signifikan P-value sebesar 

0.118 > 0.05, maka Ho gagal ditolak dan H1 gagal diterima,yang berarti 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa 

akuntansi semester awal dan semester akhir terhadap pilihan Akuntan 

Sebagai Karir. 

2. Hipotesis 2 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.4 diatas menunjukkan 

nilai Mann-Whitney U sebesar 1660.000 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 semester 

awal dan semester akhir pilihan Akuntansi Sebagai Disiplin Ilmu. 

3. Hipotesis 3 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.4 diatas menunjukkan 

nilai Mann-Whitney U sebesar 2094.000 dan signifikan P-value sebesar 

0.062 > 0.05, maka Ho gagal ditolak dan H1 gagal diterima,yang berarti 
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tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa 

akuntansi semester awal dan semester akhir terhadap pilihan Akuntan 

Sebagai Profesi. 

4. Hipotesis 4 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.4 diatas menunjukkan 

nilai Mann-Whitney U sebesar 2018.500 dan signifikan P-value sebesar 

0.028 < 0.05, maka Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti  terdapat 

perbedaan yang signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi semester 

awal dan semester akhir terhadap pilihan Akuntansi Sebagai Aktifitas 

Kelompok. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi mahasiswa 

akuntansi semester awal dan mahasiswa akuntansi semester akhir 

program S-1 reguler Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang 

akuntansi sebagai karir  

2. Terdapat perbedaan signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi 
semester awal dan mahasiswa akuntansi semester akhir program S-1 

reguler Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang akuntansi sebagai 

bidang ilmu (p=0.000 lebih kecil dari 0.05).  

3. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi mahasiswa 

akuntansi semester awal dan mahasiswa akuntansi semester akhir 

program S-1 reguler Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang 

akuntansi sebagai profesi.  

4. Terdapat perbedaan signifikan antara persepsi mahasiswa akuntansi 
semester awal dan mahasiswa akuntansi semester akhir program S-1 

reguler Universitas Maritim Raja Ali Haji tentang akuntansi sebagai 

aktifitas kelompok (p=0.028 lebih kecil dari 0.05). 

Keterbatasan Penelitian 

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 awal dan mahasiswa 

semester akhir pada S1 reguler di Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH) dengan jumlah sampel sebanyak 143 mahasiswa yang  jumlah 

sampelnya terdiri dari, mahasiswa akuntansi semester awal sebanyak 

69 dan mahasiswa akuntansi semester akhir sebanyak 74. 

2. Survey dalam penelitian ini dilakukan pada satu universitas, 

karenanya hasil dari penelitian ini bisa saja “unik” dalam artian 

terjadi perbedaan persepsi setiap mahasiswa yang berbeda-beda pada  

universitas tempat dilakukannya survey saja. sehingga jika 

dilakukan penelitian serupa dan dalam sampel yang lebih besar 

mungkin terdapat hasil yang berbeda.  
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3. Survey dalam penelitian ini dilakukan secara tertulis sehingga  

kemungkinan ada responden yang kurang memahami pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. 

4. Peneliti hanya menggunakan variable Akuntan Sebagai Karir, 

Akuntansi Sebagai Disiplin Ilmu,  Akuntan Sebagai Profesi, dan 

Akuntansi Sebagai Aktifitas Kelompok, dengan mengabaikan faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi Profesi Akuntan. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, ada beberapa hal 

yang dapat disarankan penulis: 

1. Pihak Akademisi, diharapkan dapat memberikan mata kulian yang 

bermotivasi serta saran yang bermanfaat kepada mahasiswa mengenai 

profesi akuntan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah lagi variabel-veriabel 

penelitian dan mengambil sampel yang lebih besar 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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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 

KUESIONER 

KUESIONER PENELITIAN 

Dibawah ini merupakan penyataan mengenai Perbedaan 

Persepsi Mahasiswa Akuntansi Semester Awal dan Mahasiswa 

Akuntansi Semester Akhir Terhadap Profesi Akuntansi. 

Isilah identitas dibawah ini dengan benar : 

Nama  :   ( boleh tidak di isi ) 

Nim  :   ( boleh tidak di isi ) 

Jenis Kelamin :  L  /  P ( lingkari sasuai pilihan saudara ) 

Apakah saudara telah lulus mata kuliah Etika Bisnis dan 

Profesi ,dan Auditing 2 ?  YA  /  TIDAK 

Untuk pernyataan berikut ini, tolong anda berikan tanda 

centang ( √ ) pada salah satu angka 1 samapai 5 sesuai dengan 

pendapat anda. 

Keterangan angka : 1 : sangat tidak setuju 

         2 : tidak setuju 

         3 : agak setuju 

         4 : setuju 

         5 : sangat setuju 

No Penyataan 1 2 3 4 5 

1 Profesi akuntan  sangat dihormati.      

2 Akuntansi hanyalah aktifitas mengingat 

aturan-aturan. 

     

http://www.iaikapd.wordpress.com/
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LAMPIRAN II 

 

VALIDITAS 

 

Nomor 

Pertanyaan 

Validitas 

Keterangan 
r-tabel r-hitung 

1 0.615 

 

0.1642 valid 

3 Akuntan lebih banyak bekerja sandiri dari 

pada bekerja dengan orang lain. 

     

4 Rekan saya berpendapat bahwa saya membuat 

keputusan karir yang baik jika saya menjadi 

akuntan. 

     

5 Akuntansi menarik.      

6 Menjadi akuntan sangat bergengsi (prestise)      

7 Dalam akuntansi banyak aturan  yang 

bersifat tetap / kaku. Tidak memerlukan 

conceptual skill atau judgment 

(penyesuaian). 

     

8 Akuntan adalah sebuah profesi, setara 

dengan dokter dan ahli hukum. 

     

9 Akuntan  hanya memperoleh sedikit kepuasan 

pribadi dalam pekerjaannya. 

     

10 Saya akan senang menjadi seorang akuntan.      

11 Akuntan adalah orang-orang yang 

membosankan. 

     

12 Keluarga saya senang jika saya menjadi 

akuntan. 

     

13 Para akuntan sibuk dengan angka-angka, 

mereka jarang bekerja dengan orang lain. 

     

14 Saya suka akuntansi      

15 Akuntan yang professional, berinteraksi 

dengan banyak orang. 
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2 0.157 0.1642 Tidak valid 

3 0.273 0.1642 valid 

4 0.629 0.1642 valid 

5 0.491 0.1642 valid 

6 0.569 0.1642 valid 

7 0.237 0.1642 valid 

8 0.482 0.1642 valid 

9 0.135 0.1642 Tidak valid 

10 0.646 0.1642 valid 

11 0.086 0.1642 Tidak valid 

12 0.545 0.1642 valid 

13 0.308 0.1642 valid 

14 0.539 0.1642 valid 

15 0.583 0.1642 valid 

 

LAMPIRAN III 

 

 

REABILITAS 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items  N of Items 

.739 .753 12 

 

 

LAMPIRAN IV 

 

 

UJI MANN WHITNEY 

Test Statistics
a
 

 Karir idang_Ilmu Profesi ktivias_Kelomok 

Mann-Whitney U 2196.500 1660.000 2094.000 2018.500 

Wilcoxon W 4611.500 4075.000 4509.000 4433.500 

Z -1.562 -3.668 -1.864 -2.192 

Asymp. Sig. (2-tailed) .118 .000 .062 .028 

a. Grouping Variable: Semester 

 


