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 ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai faktor-faktor yang membedakan pemilihan karir sebagai akuntan. 
Persepsi mahasiswa dalam penelitian ini diukur dengan variabel gaji/penghargaan 
finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan 
kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas. 

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa 
akuntansi di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang dan 
Universitas Batam (UNIBA). Sampel yang digunakan sebanyak 81 responden. Analisis 
data pada penelitian ini menggunakan one way anova dengan bantuan SPSS versi 17. 

Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 
akuntansi mengenai pemilihan karir sebagai akuntan ditinjau dari faktor gaji/penghargaan 
finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan 
kerja, pertimbangan pasar kerja maupun personalitas. 
Kata kunci :Pemilihan karir, gaji/penghargaan finansial, pelatihan profesional, 

pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan 
pasar kerja dan personalitas. 

 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Dunia  usaha yang semakin berkembang dan meningkat  saat ini memberikan 
peluang usaha yang beragam bagi angkatan kerja maupun mahasiswa yang baru 
menyelesaikan kuliahnya. Sejalan dengan kemajuan pesat teknologi dan informasi, ilmu 
akuntansi juga berkembang dengan baik sehingga karir sebagai akuntan juga penting 
dalam perkembangan ini.  

Lulusan akuntansi memiliki tiga alternatif  yang dapat di tempuh setelah 
menyelesaikan pendidikan S1. Pertama, setelah menyelesaikan pendidikan ekonomi 
jurusan akuntansi, seorang sarjana akuntansi dapat langsung bekerja. Kedua, melanjutkan 
pendidikan akademik S2. Ketiga, melanjutkan pendidikan profesi untuk menjadi Akuntan 
Publik. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan pendidikan jenjang program sarjana 
jurusan akuntansi, sarjana akuntansi dapat memilih menjadi Akuntan Publik atau memilih 
profesi yang lain. 

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 mengapa 
seseorang memilih karir tersebut (Rahayu, 2003 dalam Widyasari, 2010).  Dengan 
mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
dalam pemilihan  karir, maka akan mempermudah mahasiswa tersebut dalam 
menyesuaikan kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki dengan karir yang 
dijalani. Selain itu, pendidikan akuntansi dapat menyediakan kurikulum yang juga sesuai 
dengan lapangan kerja.  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 
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1. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan 
karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah dan akuntan syari’ah dilihat dari faktor gaji/penghargaan 
finansial? 

2. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan 
karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah dan akuntan syari’ah dilihat dari faktor pelatihan professional? 

3. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan 
karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah dan akuntan syari’ah dilihat dari faktor pengakuan professional? 

4. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan 
karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah dan akuntan syari’ah dilihat dari faktor nilai sosial? 

5. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan 
karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah dan akuntan syari’ah dilihat dari faktor lingkungan kerja? 

6. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan 
karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah dan akuntan syari’ah dilihat dari faktor pertimbangan pasar kerja? 

7. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan 
karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah dan akuntan syari’ah dilihat dari faktor personalitas? 

8. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai faktor-
faktor yang membedakan pemilihan karir sebagai akuntan publik, akuntan 
pendidik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah dan akuntan syari’ah? 

 
TINJAUAN PUSTAKA 
Landasan Teori 
Teori Pengharapan 

Secara singkat, kunci dari teori pengharapan adalah pemahaman sasaran individu 
dan keterkaitan antara upaya dan kinerja, antara kinerja dan imbalan. Oleh karena itu 
pemilihan karir mahasiswa akuntansi ditentukan oleh pengharapan akan karir yang 
mereka pilih apakah karir tersebut dianggap dapat memenuhi kebutuhan individu mereka 
dan apakah karir tersebut mempunyai daya tarik bagi mereka.  
Persepsi 

Menurut Robbins (2008) Persepsi (perception)  adalah proses dimana individu 
mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti 
bagi lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa 
berbeda dari realitas objektif. 
Faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi 
 Kunci utama dari persepsi adalah stimulus yang diterima di sistem reseptor. 
Persepsi seseorang terhadap suatu objek tidak berdiri sendiri akan tetapi dipengaruhi oleh 
berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam  maupun dari luar dirinya. 
 Karir 

Karir dapat dilihat dari berbagai cara (Kunartinah, 2003): 
1. Posisi yang dipegang individu dalam suatu jabatan di suatu perusahaan dalam 

kurun waktu tertentu. 
2. Dalam kaitannya dengan mobilitas dalam suatu organisasi. 
3. Tingkat kemapanan kehidupan seseorang setelah mencapai tingkatan umur tertentu 

yang ditandai dengan penampilan dan gaya hidup seseorang. 
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Profesi Akuntansi 
Akuntan Publik 

Akuntan publik memiliki tugas pokok melakukan pemeriksaan umum atas 
laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan 
setelah melakukan prosedur audit sebelum diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban 
manajemen ( Agoes, 2009). 
Akuntan Perusahaan 

Akuntan perusahaan adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan. 
Tugas-tugas yang dikerjakan dapat berupa penyusunan system akuntansi, penyusunan 
laporan keuangan akuntansi kepada pihak-pihak di luar perusahaan, penyusunan laporan 
akuntansi kepada manajemen, penyusunan anggaran, menangani masalah perusahaan dan 
melakukan pemeriksaan intern (Soemarso, 2004 dalam Wicaksono, 2011). 
Akuntan Pendidik 

Akuntan Pendidik adalah profesi akuntansi yang memberikan jasa berupa 
pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat melalui berbagai lembaga pendidik 
yang ada agar menghasilkan para akuntan terampil dan professional. 

 Akuntan pendidik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Tri Dharma 
perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  
Akuntan Pemerintah 

Akuntan pemerintah adalah akuntan bekerja pada badan-badan pemerintah. 
Badan-badan pemerintah disini adalah seperti departemen-departemen, Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Dirjen 
pajak (Soemarso, 2004 dalam Wicaksono, 2011).  
Akuntan Syari’ah 

Akuntansi syariah merupakan bentuk akuntansi unik, dikembangkan 
berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, dan dibangun menggunakan pendekatan 
epistimologi Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, ekonomi syariah pun mulai 
menjadi salah satu fokus di dalam lembaga keuangan, yang tidak lagi hanya sebagai 
alternatif atas kekurangan ekonomi konvensional, tetapi sudah menjadi perekonomian 
solutif dalam memecahkan persoalan ekonomi.. Oleh karena itu, keberadaan akuntansi 
syariah mutlak diperlukan untuk mengimbangi laju perkembangan ekonomi syariah ini. 
Pendidikan Profesi Akuntansi di Indonesia 

Pendidikan profesi akuntansi bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai 
keahlian bidang profesi akuntansi dan memberikan kompensasi keprofesian akuntansi. 
Lulusan Pendidikan Profesi Akuntansi berhak menyandang sebutan gelar profesi akuntan 
(Benny, 2006 dalam Wicaksono, 2011). Selanjutnya mereka harus mendaftar ke 
departemen keuangan untuk mendapatkan nomor register. 
Faktor-faktor Pemilihan Karir 
Gaji atau Penghargaan Finansial 

Gaji atau penghargaan finansial  merupakan hasil yang diperoleh sebagai kontrak 
prestasi/imbalan atas suatu pekerjaan yang dilakukan seorang pekerja/karyawan. 
Mangkunegara (2011) menyatakan bahwa tingkat penghasilan sangat berpengaruh dalam 
menentukan standar kehidupan. Gaji yang diberikan sangat berpengaruh pada tingkat 
kepuasan kerja dan motivasi kerja, serta hasil kerja.  
Pelatihan Profesional 

Progam Training (pelatihan) adalah suatu program pendidikan yang dilakukan 
secara sistematik dan terorganisir serta dibimbing oleh tenaga profesional, untuk 
meningkatkan kemampuan dalam bidang pekerjaan agar mencapai sasaran kerja yang 
diinginkan oleh perusahaan atau organisasi serta memperbaiki dan mengembangkan 
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sikap, tingkah laku, ketrampilan dan  pengetahuan dari para karyawan yang sesuai dengan 
keinginan perusahaan (Faraditha, 2013). 
Pengakuan Profesional 

Pengakuan profesional meliputi hal yang berhubungan dengan dengan pengakuan 
terhadap prestasi. Mangkunegara (2011), karyawan yang memiliki kemampuan potensi 
(IQ)  diatas rata-rata  (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya 
dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah 
mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada 
pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in the right place, the right man 
on the right job). 
Nilai-Nilai Sosial 

 Stolle (1976) dalam Setiyani (2005) menyatakan bahwa nilai-nilai sosial 
ditunjukkan sebagai faktor yang menampakkan kemampuan seseorang pada 
masyarakatnya.  
Lingkungan Kerja 

Salah satu aspek dalam pembangunan adalah terciptanya lingkungan kerja yang 
kondusif. Lingkungan kerja adalah faktor-faktor diluar manusia baik fisik mau pun non 
fisik dalam sesuatu organisasi. Berbagai kebijakan dan kegiatan personalia yang dijalan 
kan perusahaan akan memberikan suatu lingkungan kerja yang menyenangkan atau tidak 
menyenangkan bagi karyawan atau orang-orang dalam perusahaan.  
Pertimbangan Pasar Kerja 

Handoko (2009), Pasar kerja (labor market) pada organisasi memerlukan 
sejumlah karyawan dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan dan 
pengalaman, sehingga organisasi perlu menggunakan banyak saluran untuk menarik dan 
mendapatkan karyawan-karyawan tersebut. Kemampuan ini tercermin dalam bentuk 
collective bargaining sebagai usaha pemuasan kebutuhan karyawan jangka panjang 
melalui pengupahan, kondisi kerja, dan aspek-aspek situasi kerja lainnya. 
Personalitas 

Salah satu aspek kepribadian adalah Responsibilitas. (Makmun, 2003), 
Responsibilitas (tanggungjawab) adalah kesiapan untuk menerima risiko dari tindakan 
atau perbuatan yang dilakukan. Misalnya: Mau menerima resiko secara wajar, cuci tangan 
atau melarikan diri dari resiko yang dihadapi. Bila karyawan menjadi lebih terlatih, 
terdidik dan lebih ahli, mereka mempunyai perasaan berguna dan percaya diri lebih besar 
(Handoko, 2009). 
Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dijelaskan bahwa faktor-faktor seperti gaji, 
pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan 
pasar dan personalitas berdampak pada keputusan pemilihan karir sebagai akuntan oleh 
mahasiswa dalam bentuk persepsi. 
Hipotesis 

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:  
H1 : Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai 

akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah 
ditinjau dari faktor gaji/ penghargaan finansial. 

H2 :  Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai 
akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah 
ditinjau dari faktor pelatihan profesional. 

H3 :  Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai 
akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah 
ditinjau dari faktor pengakuan profesional. 

H4 : Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai 
akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah 
ditinjau dari faktor nilai-nilai sosial. 

H5 : Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai 
akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah 
ditinjau dari faktor lingkungan kerja. 

H6 :  Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai 
akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah 
ditinjau dari faktor pertimbangan pasar kerja. 

H7 :  Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai 
akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah 
ditinjau dari faktor personalitas. 

H8 : Terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai 
akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah dilihat 
dari faktor gaji/ penghargaan finansial, pelatihan professional, pengakuan 
professional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan 
personalitas. 

 
METODE PENELITIAN 
Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Strata 
Satu di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang dan mahasiswa 
akuntansi Strata Satu di Universitas Batam (UNIBA). Sampel adalah bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sangadji & Sopiah, 2010:186). Penelitian 
ini mengambil sampel mahasiswa akuntansi  di Universitas Maritim Raja Ali Haji 
(UMRAH) dan mahasiswa akuntansi di Universitas Batam (UNIBA) semester VII & IX  
karena: 

1. Mahasiswa telah mengambil mata kuliah Auditing. 
2. Mereka telah memiliki rencana atau pemikiran tentang alternatif apa yang akan 

ditempuh setelah kelulusan. 
3. Mereka telah memiliki pengetahuan tentang profesi akuntansi. 

Melihat jumlah mahasiswa akuntansi di Universitas Maritim Raja Ali Haji 
(UMRAH) dan mahasiswa akuntansi di Universitas Batam (UNIBA) semester VII & IX 
sebesar 401 responden, maka untuk memberikan hasil yang akurat, jumlah sampel yang 
diambil dicari dengan menggunakan rumus Slovin (Sulasmiyati, 2012): 
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݊ =  
ܰ

1 + ( ܰ ܺ ݁  ଶ)
 

Dimana: 
n = jumlah sampel 
N = jumlah dari populasi 
d = tingkat presisi yang diharapkan tidak menyimpang 10% 

݊ =  
ܰ

1 + ( ܰ ܺ ݁  ଶ)
 

   =  
408

1 + (408.0,1  ଶ)
 

    =  
408
5,08

= 80,31 (dibulatkan menjadi 81) 

Sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 81  responden. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

proportionate random sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara acak, anggota 
populasi berdasarkan proporsi jumlah di masing-masing kelompok populasi 
menggunakan cara undian (Wicaksono, 2011). 

 Adapun pembagian sampelnya adalah sebagai berikut: 
1. UMRAH berjumlah 323 

Sehingga jumlah sampel untuk UMRAH adalah : 

UMRAH =  
323
408

81 ݔ  = 64 Responden 
2. UNIBA berjumlah 85 

Sehingga jumlah sampel untuk UNIBA adalah : 

UNIBA =  
85

408
81 ݔ  = 17 Responden 

Jenis dan Sumber Data 
Jenis data pada penelitian ini adalah Data Kuantitatif, yaitu dengan memperoleh 

data yang berbentuk angka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber atau objek peneliti. 
Data primer ini diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data 
yang dilakukan dengan mengajukan lembaran angket yang berisi daftar pertanyaan 
kepada responden. 
Metode Pengumpulan Data 

Metode ini dilakukan dengan mendatangi responden, memberikan atau 
menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yaitu mahasiswa akuntansi Universitas 
Maritim Raja Ali Haji dan mahasiswa akuntansi di Universitas Batam (UNIBA) lalu 
menanyakan kesediaannya untuk mengisi kuesioner tersebut dengan memberi tanda ( √ ) 
pada jawaban yang dipilih, kemudian responden langsung mengembalikan daftar 
pertanyaan setelah diisi. 
Operasionalisasi Variabel Penelitian 
Variabel Terikat (y) 

Variabel terikat di dalam penelitian ini adalah karir bagi mahasiswa akuntansi. 
Karir akuntan disini dibagi menjadi lima: 
a.  Akuntan publik  
b.  Akuntan Pendidik  
c.  Akuntan perusahaan  
d.  Akuntan pemerintah  
e.  Akuntan Syari’ah  
Variabel Bebas (x) 
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a.  Gaji atau Penghargaan Finansial (X1) 
b.  Pelatihan professional (X2) 
c.  Pengakuan Profesionalitas (X3) 
d.  Nilai-Nilai Sosial (X4) 
e.  Lingkungan Kerja (X5) 
f.  Pertimbangan Pasar Kerja (X6) 
g.  Personalitas (X7) 
Pengukuran Variabel  

Pengukuran data dalam penelitian ini yaitu menggunakan skala likert. Interval 
dari penilaian yaitu dari 1 sampai 5. Adapun kriterianya yaitu:  

Tabel 3.2  
Pengukuran Variabel 

Kategori Jawaban Skor 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Tidak Setuju (TS) 2 
Kurang Setuju (KS) 3 

Setuju (S) 4 
Sangat Setuju (SS) 5 

 
Metode Analisis Data 
Analisis Statistik Deskriptif 
 Dalam penelitian ini, metode analisis data yang dilakukan dengan analisis 
statistik dan menggunakan bantuan komputer menggunakan software SPSS 17.0.  

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi tentang karakter 
variabel-variabel gaji, pelatihan profesional, pengakuan professional, nilai sosial, 
lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja dan personalitas dengan melihat tabel statistik 
deskriptif yang menunjukkan angka kisaran teoritis dan kisaran aktual, rata-rata, dan 
standar deviasi. 
Uji Kualitas Data 
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 
dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2006). 
Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dar variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 
seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Untuk mengetahui 
reliabel atau tidaknya suatu variable dilakukan uji statistik dengan melihat nilai Cronbach 
Alpha. Kriteria yang 
dapat digunakan adalah sebagai berikut ini: (Ghozali, 2006). 
a.  Jika nilai Cronbach Alpha > 0,60 maka pertanyaan-pertanyaan yang digunakan 

untuk mengukur variabel tersebut adalah “reliabel” 
Uji Normalitas Data 

Untuk menguji kenormalan data dilakukan dengan serangkaian pengujian yang 
bertujuan untuk membantu peneliti dalam menentukan distribusi normal. Uji Skewness 
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dan Kurtosis ini sangat membantu untuk mengetahui apakah sampel yang dipilih berasal 
dari populasi yang terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). 

Hasil output Skewness dan Kurtosis harus memperlihatkan bahwa semua variabel 
memiliki rasio skewness dan kurtosis di bawah +1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
data sampel pada variabel terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). 
Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariate dengan menggunakan 
One Way Analysis of Variance (ANOVA). One Way Anova merupakan metode untuk 
mengetahui apakah ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang dilihat dari 
keinginan karir akuntan yang ditinjau dari variabel independen tersebut. 

Kriteria yang dapat digunakan adalah sebagai berikut ini: (Ghozali, 2006; 58) 
a.  Jika nilai F test > 0,05 maka Ha ditolak dan H0 diterima. Karena itu menyatakan 

variance yang sama. 
b.  Jika nilai F test < 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. Karena menandakan 

variance yang tidak sama (berbeda). 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Objek Penelitian 
 Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi semester VII dan IX 
di Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang dan Universitas Batam (UNIBA). 
Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif 

 N Kisaran 
Teoritis 

Kisaran 
Aktual 

Rata- 
rata 

Standar 
Deviasi 

Gaji 81 5 – 25 15 – 25 21,98 2,19 
Pelatihan Profesional 81 4 – 20 12 – 20 17,94 1,77 
Pengakuan Profesional 81 5 – 25 16 – 25 21,63 2,16 
Nilai Sosial 81 6 – 36 18 – 30  25,04 2,98 
Lingkungan Kerja 81 7 – 49 20 – 35 28,40 3,61 
Pert.Pasar Kerja 81 4 – 20 12 – 20 17,22 1,88 
Personalitas 81 5 – 25 16 - 25 22,22 2,07 

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Data yang diperoleh menunjukan bahwa variabel pertama, gaji memperlihatkan bahwa 
rata-rata sebesar 21,98, standar deviasi sebesar 2,19. Nilai 
skor  untuk variabel gaji pada kisaran aktual 15 - 25. Pada variabel kedua, pelatihan 
professional memperlihatkan bahwa rata-rata sebesar 17,94, standar deviasi sebesar 1,77. 
Nilai skor untuk variabel pelatihan professional pada kisaran aktual antara 12 - 20. Pada 
variabel ketiga, pengakuan professional  memperlihatkan bahwa rata-rata sebesar 21,63, 
standar deviasi sebesar 2,16. Nilai skor untuk variabel pengakuan profesional pada 
kisaran aktual 16 – 25. Pada variabel keempat, nilai sosial memperlihatkan bahwa rata-
rata sebesar 25,04, standar deviasi sebesar 2,98 nilai skor untuk variabel nilai sosial pada 
kisaran aktual 18 - 30. Pada variabel kelima, lingkungan kerja memperlihatkan bahwa 
rata-rata sebesar 28,40 standar deviasi sebesar 3,61. Nilai skor untuk variabel lingkungan 
kerja pada kisaran aktual 20 - 35. Variabel keenam, pertimbangan pasar kerja 
memperlihatkan bahwa rata-rata sebesar 17,22, standar deviasi sebesar 1,88. Nilai skor 
untuk variabel pasar kerja pada kisaran aktual 12 – 20. Pada variabel ketujuh, personalitas 
memperlihatkan bahwa rata-rata sebesar 22,22, standar deviasi sebesar 2,07. Nilai skor 
untuk variabel personalitas pada kisaran aktual 16 – 25. 
 
 



9 
 

Jenis Karir Responden 
Tabel 4.2 

Jenis Karir Responden 
Jenis Karir Frekuensi Persentase ( % ) 

Akuntan Publik 12 14,8 
Akuntan Pendidik 8   9,9 
Akuntan Perusahaan 24 29,6 
Akuntan Pemerintah 26 32,1 
Akuntan Syari’ah 11 13,6 

Jumlah 81 100 

  Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Dari tabel di atas diketahui bahwa responden dalam penelitian ini yakni 

mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang dan Universitas 
Batam, sebagian besar menginginkan karir sebagai akuntan pemerintah, yakni sebanyak 
26 responden atau 32,1%, diikuti berkarir sebagai akuntan perusahaan, sebanyak 24 
responden atau 29,6%, sebanyak 12 responden atau 14,8% berkarir sebagai akuntan 
publik, 11 responden atau 13,6 % menginginkan karir sebagai akuntan syari’ah dan 8 
responden atau 9,9% sebagai akuntan pendidik. 
Uji Normalitas 

Tabel 4.3 
Hasil Pengujian Normalitas 

Variabel 
Skewness Kurtosis 

Ket 
Statistic 

Std. 
Error Zskew Statistic 

Std.  
Error Zkurt 

Gaji  -0.450 0.267  -1,654   0.133 0.529  0.244 Normal 
Pelatihan 
Profesional  -0.833 

0.267 
 -3.062   0.770 

0.529 
 1.414 

Normal 

Pengakuan 
Profesional  -0.315 

0.267 
 -1.158  -0.379 

0.529 
-0.696 

Normal 

Nilai sosial   0.016 0.267   0.058  -0.916 0.529 -1.683 Normal 
Lingkungan 
Kerja   0.051 

0.267 
  0.187  -0.857 

0.529 
-1.574 

Normal 

Pertimbanga
n Pasar Kerja 

-0.537 0.267  -1.974 0.088 0.529 0.161 Normal 

Personalitas  -0.419 0.267  -1.540  -0.437 0.529 -0.803 Normal 
Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 

Untuk mengetahui apakah variabel berdistribusi normal atau tidak maka kita 
harus menghitung nilai statistik skewnes dan kurtosis dengan rumus di bawah 
ini: 
Menghitung zskew dengan rumus sbb: 

Skewness
ඥ6/ܰ

 

Menghitung zkurt dengan rumus sbb: 
Kurtosis
ඥ24/ܰ

 

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji Skewness dan Kurtosis yang 
tersaji pada tabel diatas memperlihatkan bahwa semua variabel memiliki nilai zskewness 
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dan zkurtosis dibawah +1,96, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketujuh variabel 
berdistribusi normal (Ghozali, 2006). Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan alat analisis One Way Anova. 
Uji Kualitas Data 
Uji Validitas 

Tabel 4.4 
Hasil Pengujian Validitas 

No Korelasi R tabel Keterangan 

Gaji / Penghargaan Finansial 
1 0.738 0.2185 Valid 
2 0.481 0.2185 Valid 
3 0.827 0.2185 Valid 
4 0.654 0.2185 Valid 
5 0.620 0.2185 Valid 

Pelatihan Profesional 
1 0.738 0.2185 Valid 
2 0.755 0.2185 Valid 
3 0.795 0.2185 Valid 
4 0.611 0.2185 Valid 

Pengakuan Profesional 
1 0.606 0.2185 Valid 
2 0.597 0.2185 Valid 
3 0.701 0.2185 Valid 
4 0.711 0.2185 Valid 
5 0.664 0.2185 Valid 

Nilai-nilai Sosial 
1 0.585 0.2185 Valid 
2 0.526 0.2185 Valid 
3 0.733 0.2185 Valid 
4 0.740 0.2185 Valid 
5 0.732 0.2185 Valid 
6 0.697 0.2185 Valid 

Lingkungan Kerja 
1 0.568 0.2185 Valid 
2 0.567 0.2185 Valid 
3 0.585 0.2185 Valid 
4 0.487 0.2185 Valid 
5 0.762 0.2185 Valid 
6 0.599 0.2185 Valid 
7 0.791 0.2185 Valid 

Pertimbangan Pasar Kerja 
1 0.746 0.2185 Valid 
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2 0.798 0.2185 Valid 
3 0.749 0.2185 Valid 
4 0.637 0.2185 Valid 

Personalitas 
1 0.657 0.2185 Valid 
2 0.604 0.2185 Valid 
3 0.760 0.2185 Valid 
4 0.793 0.2185 Valid 
5 0.700 0.2185 Valid 

Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2014 
Dari tabel 4.4 dapat diperoleh bahwa tidak satupun dari indikator yang dinilai 

gugur dalam menjelaskan suatu variabel. Hal ini dapat diidentifikasi dari nilai korelasi 
yang lebih besar dari r tabel yaitu df = N–2 = 79 atau dapat dilihat nilai r table 0.2185. 
Uji Reliabilitas 

Tabel 4.5 
Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Alpha 
Gaji / Penghargaan Finansial 0.684 
Pelatihan Profesional 0.702 
Pengakuan Profesional 0.653 
Nilai-nilai Sosial 0.757 
Lingkungan Kerja 0.745 
Pertimbangan Pasar Kerja 0.713 
Personalitas 0.748 

                       Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2014 
Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai koefisien alpha 

yang lebih besar dari 0,6 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Untuk selanjutnya item-item 
pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur dalam 
pengujian statistik. 
Pengujian Hipotesis 
Gaji/Penghargaan Finansial 

Tabel 4.6 
Pengujian One way Anova Variabel Gaji/Penghargaan Finansial 

Variabel Mean F Sig 
Akuntan Publik 22.08 1,853 0,127 
Akuntan Pendidik 23.13   
Akuntan Perusahaan  22.54   
Akuntan Pemerintah 21.31   
Akuntan Syari’ah 21.36   

 Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2014 
Pada tabel 4.6 diketahui bahwa hasil uji statistik one way anova menunjukkan tidak 

ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang dilihat dari keinginan karir akuntan 
ditinjau dari gaji atau penghargaan finansial, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,127 ( > 0,05), sehingga Ha tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak . 

 
 
 



12 
 

Tabel 4.7 
Perhitungan Mean Indikator Variabel Gaji/Penghargaan Finansial 

Pernyataan  F Sig 
Mean 
Akuntan 
Publik 

Mean 
Akuntan 
Pendidi
k 

Mean 
Akuntan 
Perusahaa
n 

Mean 
Akuntan 
Pemerinta
h 

Mean 
Akunta
n 
Syari’a
h 

Gaji awal 
yang tinggi 3,717 0,008 4,33 4,50 4,58 3,92 3,91 
Ada dana 
pensiun 0,639 0,636 4,42 4,75 4,42 4,31 4,36 
Kenaikan 
gaji yang 
lebih cepat 

1,550 0,196 4,17 4,50 4,50 4,08 4,09 

Mendapat 
bonus 
akhir tahun 

0,681 0,607 4,67 4,75 4,54 4,42 4,45 

Mendapat 
uang 
lembur 

0,130 0,971 4,50 4,63 4,50 4,58 4,55 

 Sumber : Data primer yang diolah, tahun 2014 
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling mempengaruhi 

dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, 
akuntan pemerintah dan akuntan syari’ah adalah mendapat uang lembur. 
Pelatihan Profesional 

Tabel 4.8 
Pengujian One way anova Variabel Pelatihan Profesional 

Variabel Mean F Sig 
Akuntan Publik 18,17 0,147 0,964 
Akuntan Pendidik 18,13   
Akuntan Perusahaan  18,00   
Akuntan Pemerintah 17,81   
Akuntan Syari’ah 17,73   

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Pada tabel 4.8 diketahui bahwa hasil uji statistik one way anova menunjukkan 

secara keseluruhan tidak ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dilihat dari 
keinginan karir akuntan yang ditinjau dari pelatihan profesional, hal ini dibuktikan 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,964 (> 0,05), sehingga Ha tidak dapat diterima dan H0 
tidak dapat ditolak. 

Tabel 4.9 
Perhitungan Mean Indikator Variabel Pelatihan Profesional 

Pernyataan  F Sig 
Mean 

Akuntan 
Publik 

Mean 
Akuntan 
Pendidi

k 

Mean 
Akuntan 

Perusahaa
n 

Mean 
Akuntan 

Pemerinta
h 

Mean 
Akuntan 
Syari’ah 

Pelatihan 
sebelum 
mulai 
bekerja 

0,25
2 

0,90
8 4,58 4,50 4,58 4,46 4,64 

Sering 0,11 0,97 4,50 4,63 4,54 4,58 4,45 
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mengikuti 
pelatihan 
diluar 
lembaga 
untuk 
meningkatka
n 
professional 

4 7 

Sering 
mengikuti 
pelatihan 
rutin dalam 
lembaga 

0,27
1 

0,89
6 4,42 4,50 4,38 4,27 4,27 

Memperoleh 
pengalaman 
kerja yang 
bervariasi 

0,39
5 

0,81
1 4,67 4,50 4,50 4,50 4,36 

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
 Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling dipertimbangkan 
dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, 
akuntan pemerintah dan akuntan syari’ah adalah sering mengikuti pelatihan diluar 
lembaga untuk meningkatkan professional. 
Pengakuan Profesional 

Tabel 4.10 
Pengujian One way anova Variabel Pengakuan Profesional 

Variabel Mean F Sig 
Akuntan Publik 21,67 0,776 0,544 
Akuntan Pendidik 21,00   
Akuntan Perusahaan 21,79   
Akuntan Pemerintah 22,00   
Akuntan Syari’ah 21,63   

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Pada tabel 4.10, diketahui bahwa hasil uji statistik One way anova menunjukkan 

secara keseluruhan tidak ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang ditinjau dari 
pengakuan profesional, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,544  (> 
0,05), sehingga Ha tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak. 

Tabel 4.11 
Perhitungan Mean Indikator Variabel Pengakuan Profesional 

Pernyataan  F Sig 
Mean 

Akuntan 
Publik 

Mean 
Akuntan 
Pendidi

k 

Mean 
Akuntan 
Perusah

aan 

Mean 
Akuntan 
Pemerin

tah 

Mean 
Akuntan 
Syari’ah 

Mendapat 
penghargaan 
dan kesempatan 
promosi apabila 
berprestasi 

2,580 0,044 4,58 4,00 4,33 4,62 4,45 

Lebih banyak 
memberikan 
kesempatan  

1,473 0,219 4,42 3,88 4,38 4,31 4,09 



14 
 

untuk 
berkembang 
Ada pengakuan 
apabila 
berprestasi 

0,462 0,763 4,42 4,50 4,46 4,35 4,18 

Memerlukan 
banyak cara 
untuk naik 
pangkat 

0,949 0,440 3,83 4,25 4,04 4,27 3,73 

Perlu keahlian 
tertentu untuk 
mencapai sukses 

0,435 0,783 4,42 4,38 4,58 4,46 4,36 

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling mempengaruhi 

dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, 
akuntan pemerintah dan akuntan syari’ah yaitu perlunya keahlian tertentu untuk mencapai 
sukses dalam. 
Nilai-Nilai Sosial 

Tabel 4.12 
Pengujian One way anova Variabel Nilai-Nilai Sosial 
Variabel Mean F Sig 

Akuntan Publik 25,00 1,796 0,138 
Akuntan Pendidik 27,50   
Akuntan Perusahaan  25,13   
Akuntan Pemerintah 24,50   
Akuntan Syari’ah 24,36   

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Pada tabel 4.12 diketahui bahwa hasil uji statistik one way anova menunjukkan 

secara keseluruhan tidak ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang dilihat dari 
keinginan karir akuntan yang ditinjau dari nilai-nilai sosial, hal ini dibuktikan dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,138 (> 0,05), sehingga Ha tidak dapat diterima dan H0 tidak 
dapat ditolak. 

Tabel 4.13 
Perhitungan Mean Indikator Variabel Nilai-Nilai Sosial 

Pernyataan  F Sig 
Mean 

Akuntan 
Publik 

Mean 
Akuntan 
Pendidi

k 

Mean 
Akuntan 

Perusahaa
n 

Mean 
Akuntan 

Pemerinta
h 

Mean 
Akuntan 
Syari’ah 

Lebih 
memberikan 
kesempatan 
untuk 
melakukan 
kegiatan 
Sosial 

2,552 0,046 4,50 4,63 4,38 4,04 4,18 

Lebih 
memberikan 
kesempatan 
untuk 
berinteraksi 

2,324 0,064 4,50 4,88 4,33 4,35 4,55 
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dengan 
orang lain 
Lebih 
memerlukan 
kesempatan 
untuk 
menjalankan 
hobi 

1,427 0.233 3,92 4,50 4,13 3,81 3,73 

Lebih 
memperhatik
an perilaku 
individu 

1,479 0,217 4,00 4,75 4,08 4,04 4,18 

Pekerjaannya 
lebih 
bergengsi 
dibanding 
karir  lain 

0,620 0,649 3,92 4,38 4,00 4,12 3,91 

Memberi 
kesempatan 
lebih untuk  
bekerja 
dengan 
keahlian di 
bidang lain 

0,572 0,684 4,17 4,38 4,21 4,15 3,82 

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling mempengaruhi 

dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, 
akuntan pemerintah dan akuntan syari’ah adalah memberi kesempatan untuk bekerja 
dengan keahlian di bidang yang lain. 
Lingkungan Kerja 

Tabel 4.14 
Pengujian One way anova Variabel Lingkungan Kerja 

Variabel Mean F Sig 
Akuntan Publik 27,67 2,094 0,090 
Akuntan Pendidik 30,88   
Akuntan Perusahaan  28,58   
Akuntan Pemerintah 28,65   
Akuntan Syari’ah 26,36   
Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 

Pada tabel 4.14 diketahui bahwa hasil uji statistik One way Anova menunjukkan 
tidak ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai pemilihan karir yang 
ditinjau dari lingkungan kerja, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,090 
(> 0,05), sehingga Ha tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak. 

Tabel 4.15 
Perhitungan Mean Indikator Variabel Lingkungan Kerja 

Pernyataan  F Sig 
Mean 

Akuntan 
Publik 

Mean 
Akuntan 
Pendidik 

Mean 
Akuntan 
Perusah

aan 

Mean 
Akuntan 
Pemerin

tah 

Mean 
Akuntan 
Syari’ah 

Pekerjaan 2,853 0,029 3,83 4,38 4,17 4,19 3,55 
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rutin 
Pekerjaannya  
lebih cepat 
dapat 
diselesaikan 

2,049 0,096 3,75 4,63 4,17 4,19 3,82 

Pekerjaannya 
lebih banyak 
tantangan  

1,751 0,148 4,33 4,75 4,08 4,12 4,09 

Lingkungan 
kerja 
menyenangk
an 

0,987 0,420 4,33 4,75 4,50 4,46 4,27 

Sering 
lembur 0,568 0,687 3,50 4,13 3,67 3,65 3,36 
Tingkat 
kompetisi 
antar 
karyawan 
lebih tinggi 

0,703 0,592 4,33 4,00 4,08 4,23 3,91 

Ada tekanan 
kerja untuk 
mencapai 
sukses 

1,167 0,332 3,58 4,25 3,92 3,81 3,36 

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling mempengaruhi 

dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, 
akuntan pemerintah dan akuntan syari’ah adalah sering lembur. 
Pertimbangan Pasar Kerja 

Tabel 4.16 
Pengujian One way anova Variabel Pertimbangan Pasar Kerja 

 
 
 
 
 

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Pada tabel 4.16 diketahui bahwa hasil uji statistik One way Anova menunjukkan 

secara keseluruhan tidak ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang dilihat dari 
keinginan karir akuntan yang ditinjau dari pertimbangan pasar kerja. Hal ini dibuktikan 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,087 (>0,05), sehingga Ha tidak dapat diterima dan H0 
tidak dapat ditolak. 

 
 
 
 
 
 
 

Variabel Mean F Sig 
Akuntan Publik 16,58 2,116 0,087 
Akuntan Pendidik 17,88   
Akuntan Perusahaan 17,71   
Akuntan Pemerintah 17,35   
Akuntan Syari’ah 16,09   
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Tabel 4.17 
Perhitungan Mean Indikator Variabel Pertimbangan Pasar Kerja 

Pernyataan  F Sig 
Mean 

Akuntan 
Publik 

Mean 
Akuntan 
Pendidi

k 

Mean 
Akuntan 
Perusah

aan 

Mean 
Akuntan 
Pemerin

tah 

Mean 
Akuntan 
Syari’ah 

Keamanan 
kerja lebih 
terjamin 

0,619 0,650 4,17 4,50 4,46 4,42 4,27 

Lapangan 
kerja yang 
ditawarkan 
lebih mudah 
diketahui/dia
kses 

1,847 0,129 4,08 4,50 4,33 4,46 3,91 

Memperluas 
akses dan 
jaringan 
dengan dunia 
bisnis 

2,723 0,036 4,08 4,50 4,54 4,23 3,91 

Memperluas 
akses dan 
jaringan isu-
isu dunia 
bisnis dan 
akuntansi 

0,745 0,565 4,25 4,38 4,38 4, 23 4,00 

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling mempengaruhi 

dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, 
akuntan pemerintah dan akuntan syari’ah adalah keamanan kerja yang lebih terjamin. 
Personalitas 

Tabel 4.18 
Pengujian One way anova Variabel Personalitas 

Variabel Mean F Sig 
Akuntan Publik 22,50 0,872 0,485 
Akuntan Pendidik 23,38   
Akuntan Perusahaan  22,08   
Akuntan Pemerintah 21,88   
Akuntan Syari’ah 22,18   

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Hasil uji statistik one way anova menunjukkan secara keseluruhan tidak ada 

perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dilihat dari keinginan karir akuntan yang 
ditinjau dari personalitas, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,485 (> 
0,05), sehingga Ha tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak. 
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Tabel 4.19 
Perhitungan Mean Indikator Variabel Personalitas 

Pernyataan  F Sig 
Mean 

Akuntan 
Publik 

Mean 
Akuntan 
Pendidi

k 

Mean 
Akuntan 
Perusah

aan 

Mean 
Akuntan 

Pemerintah 

Mean 
Akuntan 
Syari’ah 

Mencermink
an 
personalitas 
seseorang 
yang bekerja 
secara 
professional 

1,430 0,232 4,75 4,63 4,50 4,50 4,27 

Meningkatka
n percaya 
diri dalam 
masyarakat 
profesi  

0,891 0,474 4,67 4,75 4,42 4,50 4,45 

Mengajarkan 
untuk 
bekerja 
dengan 
kesiapan 
menerima 
resiko dari 
tindakan atau 
perbuatan 
yang 
dilakukan 

0,243 0,913 4,50 4,50 4,46 4,35 4,55 

Mempengaru
hi perilaku 
individu / 
diri sendiri 

1,310 0,274 4,25 4,75 4,29 4,15 4,36 

Menunjukka
n bagaimana 
mengendalik
an atau 
mencerminka
n 
kepribadian 
seseorang 
dalam 
bekerja 

0,854 0,495 4,33 4,75 4,42 4,38 4,55 

Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa indikator yang paling mempengaruhi 

dalam pemilihan karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, 
akuntan pemerintah dan akuntan syari’ah adalah mengajarkan untuk bekerja dengan 
kesiapan menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. 
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Tabel 4.20 
Uji Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.502 7 1.072 .678 .690a 

Residual 115.338 73 1.580   
Total 122.840 80    

a. Predictors: (Constant), Total Personalitas, Total Gaji/Penghargaan Finansial, Total 
Pelatihan Profesional, Total Pertimbangan Pasar Kerja, Total Pengakuan Profesional, 
Total Nilai-nilai Sosial, Total Lingkungan Kerja 
b. Dependent Variable: Karir 
Sumber: Data primer yang diolah, tahun 2014 

Hasil pengolahan data  secara simultan menunjukkan F sebesar 0,678 dengan 
nilai signifikan 0,690 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi 
mahasiswa akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir sebagai 
akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintah dan akuntan 
syari’ah baik dari faktor gaji/penghargaan finansial, pelatihan professional, pengakuan 
professional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja maupun 
personalitas  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 
faktor-faktor yang membedakan pemilihan karir sebagai akuntan, dapat diambil 
kesimpulan bahwa: 

1. Tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir 
sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah ditinjau dari faktor gaji/ penghargaan finansial. 

2. Tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir 
sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah ditinjau dari faktor pelatihan profesional. 

3. Tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir 
sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah ditinjau dari faktor pengakuan profesional. 

4. Tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir 
sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah ditinjau dari faktor nilai-nilai sosial. 

5. Tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir 
sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah ditinjau dari faktor lingkungan kerja. 

6. Tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir 
sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah ditinjau dari faktor pertimbangan pasar kerja. 

7.  Tidak terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang memilih karir 
sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, akuntan 
pemerintah dari faktor personalitas. 

8. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi dalam 
pemilihan karir sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan 
perusahaan, akuntan pemerintah dan akuntan syari’ah ditinjau dari faktor-
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faktor yang mempengaruhinya yakni gaji / penghargaan finansial, pelatihan 
professional, pengakuan professional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, 
pertimbangan pasar kerja maupun personalitas. 

Karir yang diminati mahasiswa apabila diurutkan adalah karir sebagai 
akuntan pemerintah, diikuti karir sebagai akuntan perusahaan, akuntan publik, 
akuntan syari’ah dan akuntan pendidik. 

Saran 
 1.  Penelitian selanjutnya diharapkan dapat ditambah dengan wawancara, sehingga 

bisa memperkuat keakuratan data. 
 2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah luas sampel penelitian dan 

menambahkan variabel Gender pada faktor-faktor pemilihan karir.  
 3. Untuk mahasiswa, agar bisa menentukan alternatif apa yang akan diambil setelah 

kelulusan. 
 


