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Abstact 

The purpose of this study was to know and analyze of factors affected toward 

career selections as accountant selected by the accounting department student of the 

factors that will be reviewed from finansial award/salary, labor market considerations, 

personality, work environment, professional training, and professional recognition. 

Location of this study at faculty economic UMRAH with 61 sample. The sample 

selection was done by using convenience sampling. The data analysis was conducted in 

this study by using regression logistic multinomial. The results of this study showed 

simultaniously all variable was influence. The result of partially, personalty and 

professional training was influence, while financial award/salary, labor market 

considerations, work environment, and professional recogniton was not influence. 

Key word: Career selections of accountant, finansial award/salary, labor market 

considerations, personality, work environment, professional training, and 

professional recognition. 

 

Abstak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa faktor-

faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam pemilihan karir sebagai 

akuntan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir sebagai akuntan diukur 

dengan variabel penghargaan finansial/gaji, pertimbangan pasar kerja, personalitas, 

lingkungan kerja, pelatihan profesional, dan pengakuan profesional. Penelitian 

dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dengan 

sampel berjumlah 61 responden. Penentuan sample dalam penelitian ini menggunakan 

Convenience Sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

logistik multinomial. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel 

penghargaan finansial/gaji, pertimbangan pasar kerja, personalitas, lingkungan kerja, 

pelatihan profesional, dan pengakuan profesional berpengaruh signifikan terhadap 

pemilihan karir sebagai akuntan. Secara parsial, faktor personalitas dan pelatihan 

profesional berpengaruh signifikan sedangkan faktor penghargaan finansial/gaji, 

pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja, dan pengakuan profesional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. 

Kata kunci: Pemilihan karir sebagai akuntan, penghargaan finansial/gaji, 

pertimbangan pasar kerja, personalitas, lingkungan kerja, pelatihan 

profesional, pengakuan profesional. 



PENDAHULUAN 

Setiap manusia pada dasarnya mempunyai keinginan dan keyakinan bahwa pada 

saatnya nanti akan mencapai apa yang dicita-citakannya. Bekerja dan mendapatkan 

kompensasi juga didasarkan pada keyakinan bahwa dengan bekerja seseorang yakin 

dapat memenuhi berbagai kebutuhannya. Selain itu, setiap individu selalu berkeinginan 

agar kebutuhan itu akan meningkat sejalan peningkatan karirnya atau jenjang 

jabatannya dalam perusahaan. Sebagai seorang individu yang ingin maju dan 

berkembang mereka perlu memotivasi diri untuk mau bekerja keras, penuh tanggung 

jawab, selalu ingin maju dan tidak mudah menyerah, serta selalu meningkatkan kualitas 

diri sebagai upaya antisipasi menghadapi persaingan yang semakin berat di antara 

sesama tenaga kerja (Sari, 2013). 

Sarjana Akuntansi paling tidak memiliki tiga langkah yang dapat ditempuh. 

Pertama, setelah lulus, seorang sarjana akuntansi dapat langsung bekerja. Kedua, 

melanjutkan pendidikan akademik S2. Dan ketiga, melanjutkan pendidikan profesi 

untuk menjadi seorang akuntan. Dengan kata lain, setelah menyelesaikan pendidikan 

jenjang program sarjana jurusan akuntansi, sarjana akuntansi dapat memilih menjadi 

akuntan atau memilih profesi yang lain (Astami, 2001). 

Mahasiswa tahun terakhir menjelang kelulusannya, tentunya telah memiliki 

rencana atau pemikiran mengenai alternatif langkah yang akan ditempuh setelah 

kelulusannya (Pangesti, 2013). 

Dilihat dari sisi mahasiswa, banyak pertimbangan dari mahasiswa dalam 

pemilihan karir di masa mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari 

penghargaan finansial, pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, 

pertimbangan pasar kerja dan personalitas, nilai intrinsik, peluang pasar kerja, dll. 

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). 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Karir 

Karir berasal dari bahasa belanda, carriere yang artinya adalah perkembangan 

dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Bisa juga berarti jenjang yang dalam sebuah 

pekerjaan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir adalah perkembangan 

dan kemajuan baik pada kehidupan, pekerjaan atau jabatan seseorang. Biasanya 

pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji 

maupun uang. 

Menurut Yendrawaty (2007), karir umumnya diartikan sebagai ide untuk terus 

bergerak ke atas dalam garis pekerjaan yang dipilih seseorang. Bergerak ke atas berarti 

berhak atas pendapatan yang lebih besar, serta mendapatkan status, prestise dan kuasa 

yang .lebih besar. Meskipun biasa dibatasi pada garis pekerjaan yang menghasilkan 

uang. Dengan demikian karir terdiri dari urutan pengalaman atau suatu rangkaian kerja 

yang dipegang selama kehidupan seseorang yang memberikan kesinambungan, 

ketentraman dan harapan untuk maju sehingga menciptakan sikap dan perilaku tertentu. 



Selain itu, Yendrawaty (2007), juga menyatakan Studi pilihan karir mahasiswa 

strata 1 program studi akuntansi merupakan hal yang sangat penting dan menarik untuk 

diteliti, karena dengan penelitian tersebut, dapat diketahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi karir mereka. Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi 

pilihan karir mahasiswa dapat diketahui alasan mahasiswa memilih karir tersebut. 

Sehingga hasilnya dapat menunjukkan karir yang di minati atau tidak di minati oleh 

mahasiswa. Apabila dapat diketahui karir yang dinikmati mahasiswa, maka dapat 

direncanakan kurikulum yang sesuai dengan pilihan karir mahasiswa, sehingga apabila 

mahasiswa telah menyelesaikan pendidikannya, maka mahasiswa diharapkan lebih 

mudah menyesuaiakan kemampuan yang dimilikinya dengan tuntunan dalam pekerjaan 

serta menyiapkan diri menuju persaingan yang semakin ketat. 

Menurut Mathis & Jackson (2011), Karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan 

dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Orang-orang mengejar 

karir untuk memenuhi kebutuhan individual secara mendalam. Pada suatu saat, banyak 

dari kebutuhan tersebut dapat dipenuhi hanya dengan mengenal pada pemberi kerja, 

sekarang perbedaan antara cara individu dan organisasi memandang karirnya berbeda 

secara signifikan. 

 

Akuntan Perusahaan 
Akuntan perusahaan merupakan akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan. 

Adapun jenis pekerjaan akuntansi dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua 

jenis yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi bagi manajer dan karyawan, sedangkan 

akuntansi keuangan digunakan untuk menghasilkan informasi bagi manajer, karyawan, 

investor, kreditor, maupun pemerintah yang terkait (Pangesti, 2013). 

 

Akuntan Pemerintah 
Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di instansi pemerintah. 

Pekerjaannya mirip dengan audit internal, namun ruang lingkup tugasnya terbatas untuk 

departemen/lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Fungsi audit internal untuk 

keseluruhan organisasi eksekutif pemerintahan dilakukan oleh Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (Agoes dan Ardana, 2009). 

Menurut Endersen (2012 ), akuntan pemerintah merupakan akuntan yang 

bekerja pada badan-badan pemerintah. Badan-badan pemerintah disini adalah seperti 

departemen-departemen, BPKP, BPK, dan Dirjen Pajak. Lembaga pemerintah yang 

merupakan lembaga yang dibentuk secara sistematis dan diatur dengan undang-undang 

dan peraturan-peraturan sehingga tugas dan kewajiban akuntan pemerintah disesuaikan 

dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Antara akuntan publik, akuntan 

perusahaan, akuntan pendidik dan akuntan pemerintah memiliki ruang lingkup kerja 

yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam hal konsep dan karakteristik dasar 

seorang akuntan. 

 

Akuntan Pendidik 

Akuntan pendidik merupakan akuntan yang menjadi pendidik pada perguruan 

tinggi atau sebagai dosen (Pangesti, 2013). Akuntan pendidik berkewajiban untuk 

menguasai prinsip–prinsip kode etik ikatan akuntan indonesia yang menjadi dasar 



profesi akuntan yang harus disampaikan kepada mahasiswa program studi akutansi 

sebagai akademisi. Mahasiswa program studi akuntansi harus memahami kode etik 

ikatan akuntan indonesia sehingga dapat menjadi acuan bagi mahasiswa saat bekerja 

ataupun berprofesi sebagai akuntan (Nuraina & Kurniawanti, 2012). 
 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Penghargaan finansial/gaji 

Penghargaan finansial atau gaji adalah sebuah penghargaan yang berwujud 

finansial. Penghargaan finansial tersebut dipertimbangkan dalam pemilihan profesi 

karena tujuan utama seseorang bekerja adalah memperoleh penghargaan finasial 

(Suyono, 2014). 

H1 : Penghargaan Finansial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan pada mahasiswa akuntansi (UMRAH). 
 

2. Pertimbangan Pasar Kerja 

Pertimbangan pasar kerja berhubungan erat dengan pekerjaan yang dapat 

diakses di masa yang akan datang. Pekerjaan yang memiliki pasar kerja yang lebih luas 

akan lebih diminati daripada pekerjaan yang pasar kerjanya kecil. Hal ini karena 

peluang pengembangan dari pekerjaan dan imbalan yang diperoleh akan lebih banyak 

(Suyono, 2014). 

H2 : Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan pada mahasiswa akuntansi (UMRAH). 

 

3. Personalitas 

Gordon Allport 70 tahun lalu ia menyatakan bahwa personalitas atau 

kepribadian adalah organisasi dinamis dalam sistem psikologis individu yang 

menentukan caranya untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungannya. 

Untuk tujuan anda hendaknya menganggap bahwa kepribadian merupakan keseluruhan 

cara dimana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. 

Kepribadian paling sering di deskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang 

ditunjukkan oleh seseorang (Robbins dan Judge, 2012). 

H3 : Personalitas berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan pada 

mahasiswa akuntansi (UMRAH). 

 

4. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan suasana kerja atau tempat dimana seseorang 

melakukan semua aktivitas dalam pekerjaannya. Lingkungan kerja meliputi pekerjaan 

rutin dan sering lembur. Pekerjaan rutin akan memacu seseorang dalam lingkungan 

kerjanya untuk bekerja dengan baik dan rajin begitu juga dengan suasana kerja sering 

lembur bekerja melewati jam kerja atau biasanya sampai larut malam dengan kerja 

tambahan yang diberikan. Tingkat pesaingan antara karyawan, hal tersebut sudah biasa 

terjadi. Hal ini akan memotivasi setiap karyawan untuk bekerja lebih baik dari rekan 

didalam lembaganya (Merdekawati & Sulistyawati, 2011). 

H4 : Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan 

pada mahasiswa akuntansi (UMRAH). 

 



5. Pelatihan Profesional 

Pelatihan profesional meliputi hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan 

keahlian terhadap prestasi. Pelatihan profesional dapat dikategorikan sebagai 

penghargaan yang tidak berwujud finansial. Dalam memilih karir tidak hanya bertujuan 

mencari penghargaan finansial, tetapi juga ada keinginan untuk berprestasi dan 

mengembangkan diri (Rahayu, 2003). 

H5 : Pelatihan Profesional berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan pada mahasiswa akuntansi (UMRAH). 

 

6. Pengakuan Profesional 

Pengakuan Profesional dipertimbangkan  untuk menunjukkan bahwa dalam 

memilih profesi tidak hanya mencari penghargaan finansial, tetapi juga ada keinginan 

untuk pengakuan berprestasi. Dan diakui oleh rekan kerjanya bahwa seseorang 

berprestasi akan meningkatkan kepercayaan dirinya dan memotivasi seeorang untuk 

bekerja dengan maksimal (Chan, 2012). 

H6 : Pengakuan Profesional berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan pada mahasiswa akuntansi (UMRAH). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Variabel Penelitian 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pemilihan karir. Pemilihan karir 

tersebut diukur dengan menggunakan nominal scale (skala nominal). Kode 1 untuk karir 

akuntan perusahaan, kode 2 untuk karir akuntan pemerintah, kode 3 untuk karir akuntan 

pendidik. Untuk variabel independen terdiri dari penghargaan finansial diukur melalui 

tiga butir pernyataan yaitu gaji awal yang tinggi, potensi kenaikan gaji dan tersedianya 

dana pensiun. Variabel pertimbangan pasar kerja diukur dengan dua pernyataan 

mengenai keamanan kerja, dan kemudahan mengakses lowongan pekerjaan. 

Personalitas diuji dengan tiga pernyataan, yaitu menentukan dan merefleksikan 

bagaimana seseorang merespon lingkungannya, mempengaruhi perilaku seseorang, dan 

mencerminkan personalitas seseorang yang bekerja secara profesional. lingkungan kerja 

diukur dengan tujuh butir pernyataan, pekerjaan rutin, pekerjaan lebih cepat dapat 

diselesaikan, pekerjaannya lebih atraktif/banyak tantangan, lingkungan kerjanya 

menyenangkan, sering lembur, tingkat kompetisi antar karyawan tinggi. Pelatihan 

profesional diuji dengan empat pernyataan mengenai pelatihan sebelum mulai bekerja, 

pelatihan profesional, pelatihan kerja rutin dan pengalaman kerja. Pengakuan 

profesional diuji dengan empat pernyataan mengenai kemungkinan bekerja dengan ahli 

lain, kesempatan untuk berkembang, dan pengakuan prestasi. 

 

Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali 

Haji Jurusan Akuntansi Angkatan 2013 yang berjumlah 155 orang. Lokasi penelitian 

berada di Fakultas Ekonomi UMRAH. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

rumus slovin (Noor, 2011) 

𝑛 =
𝛮

1+(𝑁×𝑒2)
=

155

1+(155×0,12)
=

155

2,55
= 60,78 (dibulatkan menjadi 61) 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Nonprobability Sampling 

dengan menggunakan teknik Convenience Sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan kemudahan. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi 



ada disitu atau mengenal orang tersebut. Siapa saja yang kebetulan bertemu dengan 

peneliti yang dianggap cocok dengan kriteria sampel yang ditentukan (Noor, 

2014).adapun kriteria dalam penelitian ini yaitu mahasiswa angkatan 2013 yang telah 

menyelesaikan mata perkuliahan auditing 1 dan 2. 

 

 

Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini data primer. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu 

kuesioner dengan pengukuran skala likert dimana penelitian terhadap responden diberi 

skor 1 sampai 5 dengan ketentuan untuk pertanyaan yang terdiri dari 1 (sangat tidak 

setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), 5 (sangat setuju). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Deskripsi Unit Analisis 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 61 responden, maka 

dapat di identifikasikan mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin Jumlah  Persentase  

Laki-laki 26 42,7% 

Perempuan  35 57,3% 

Total  61 100,0% 
Sumber: Data Primer diolah, 2017. 

 

Analisis Deskriptif 

Menurut Ghozali (2006), deskriptif berarti memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan dari responden telah direkapitulasi  kemudian di analisis 

untuk mengetahui pengaruh pengharghaan finansial/gaji, pertimbangan pasar kerja, 

personalitas, lingkungan kerja, pelatihan profesional, dan pengakuan profesional 

terhadap pemilihan karir. 

Tabel 4.2 

  Statistik deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

X1 61 5 15 11.79 2.557 

X2 61 7 10 8.77 1.039 

X3 61 7 14 11.26 1.741 

X4 61 14 33 26.21 4.896 

X5 61 13 20 16.72 1.984 

X6 61 11 20 16.51 2.474 

Valid N 

(Listwise) 

61     

Sumber: Hasil Olah Data SPSS.V.21.(2017)  



Variabel Dependen 

Tabel 4.3 

Penilaian Responden Terhadap Pemilihan Karir 

 

Case Processing Summary 

 N Marginal Percentage 

Y 

Akuntan perusahaan 22 36,1% 

Akuntan pemerintah 21 34,4% 

Akuntan pendidik 18 29,5% 

Valid 61 100,0% 

Missing 0  

Total 61  

Subpopulation 61
a
  

Sumber: Data Primer Diolah, 2017. 

Berdasarkan Tabel 4.3 dari 61 responden yang di ambil sebagai sampel, 

diketahui sebagian besar responden (36,1%) memilih karir sebagai Akuntan Perusahaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi UMRAH angkatan 2013 rata-rata 

memilih karir pada Akuntan Perusahaan. 

 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid suatu kuesioner. 

Kuesioner dikatakan valid apabila nilai R-Hitung lebih besar dari R-tabel. Dari hasil 

tabel 4.4 dilihat bahwa semua variabel valid. 

Tabel 4.4  

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item R-Hitung R-Tabel Keterangan 

 

Penghargaan finansial/gaji 

 

X1_1 0.799 0.252 Valid 

X1_2 0.826 0.252 Valid 

X3_3 0.816 0.252 Valid 

 

Pertimbangan pasar kerja 

X2_1 0.845 0.252 Valid 

X2_2 0.862 0.252 Valid 

 

Personalitas 

X3_1 0.752 0.252 Valid 

X3_2 0.821 0.252 Valid 

X3_3 0.753 0.252 Valid 

 

Lingkungan kerja 

X4_1 0.801 0.252 Valid 

X4_2 0.760 0.252 Valid 

X4_3 0.712 0.252 Valid 

X4_4 0.640 0.252 Valid 

X4_5 0.690 0.252 Valid 

X4_6 0.684 0.252 Valid 

X4_7 0.695 0.252 Valid 

 

Pelatihan profesional 

X5_1 0.677 0.252 Valid 

X5_2 0.724 0.252 Valid 

X5_3 0.784 0.252 Valid 

X5_4 0.855 0.252 Valid 

 



 

 

Pengakuan profesional 

X6_1 0.810 0.252 Valid 

X6_2 0.768 0.252 Valid 

X6_3 0.787 0.252 Valid 

X6_4 0.912 0.252 Valid 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS.V.21.(2017) 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Metode reliabilitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Cronbach Alpha, dimana suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai > 0,60. Hasil pengujian data reliabilitas dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil  Uji Reabilitas 

Variabel  Cronbach’s Alpha Nilai Kritis Keterangan 

Penghargaan finansial 0.745 0.60 Reliabel 

Pertimbangan pasar kerja 0.627 0.60 Reliabel 

Personalitas 0.652 0.60 Reliabel 

Lingkungan kerja 0.836 0.60 Reliabel 

Pelatihan profesional 0.756 0.60 Reliabel 

Pengakuan profesional 0.837 0.60 Reliabel 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS.V.21.(2017) 

 

Pengujian Model Fit 

Pengujian ini dilakukan menggunakan nilai -2 Log Likehood Ratio. Penilaian 

keseluruhan model regresi menggunakan nilai -2 Likehood dimana jika terjadi penuruan 

nilai dalam -2Likehood pada blok kedua jika dibandingkan dengan blok pertama, maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi menjadi lebih baik (Sarwono, 2013). Statistik -

2 Log Likehood dapat juga digunakan untuk menentukan jika variabel bebas 

ditambahkan kedalam model apakah secara signifikan memperbaiki model fit. 

Tabel 4.6 

  

 

  

 

 

 

   

Dilihat dari tabel 4.6 Pada blok model awal yaitu pada model hanya dengan 

konstanta, diperoleh nilai -2 log likelihood sebesar 133,597. Pada pengujin blok 2 atau 

dengan memasukkan seluruh enam prediktor diperoleh nilai -2 log likelihood sebesar 

95,368. Dengan demikian terjadi penurunan -2 log likelihood dengan nilai chi square 

sebesar 38,230. Hal ini berarti bahwa model dengan enam prediktor adalah model yang 

baik dan dapat digunakan untuk melakukan analisis. 

 

 

Model Fitting Information 

Model Model Fitting 
Criteria 

Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood 

Chi-Square df Sig. 

Intercept Only 133,597    
Final 95,368 38,230 12 ,000 



Person Goodness Of Fit Test 

Pengujian Pearson Goodness of Fit test dimaksudkan untuk menguji apakah data 

empiris sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data), sehingga 

model dikatakan fit. 

Tabel 4.7 

 

 

 

 
 

Berdasarkan hasil olah data nilai Pearson 0,796>0,05 dan Deviance 0,802>0,05. 

Hal ini berarti H0 diterima dan Ha ditolak, artinya model yang dihipotesiskan fit dengan 

data, bahwa tidak terjadi penyimpangan dari model regresi yang diperoleh dari 

penggunaan keenam variabel independen tersebut dan menunjukkan bahwa model 

tersebut sudah tepat sehingga tidak perlu adanya modifikasi model. 

 

Pengujian Negelkerke’s R² 

Pengujian Negelkerke’s R2 dimaksudkan untuk melihat kemampuan variabilitas 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. 

Tabel 4.8 

 

 
 

 

 

Berdasarkan hasil olah data didapatkan nilai Negelkerke’s R2 sebesar 0,524 

yang mengindikasikan bahwa keragaman data variabel terikatnya sebesar 52,4 persen 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel bebas lain yang ada diluar model penelitian. 
 

Pengujian Hipotesis 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Logistik Multinomial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goodness-of-Fit 

 Chi-Square df Sig. 

Pearson 95,657 108 ,796 

Deviance 95,368 108 ,802 

Pseudo R-Square 

Cox and Snell ,466 

Nagelkerke ,524 

McFadden ,286 

Likelihood Ratio Tests 

Effect Model Fitting 
Criteria 

Likelihood Ratio Tests 

-2 Log 
Likelihood of 

Reduced Model 

Chi-Square df Sig. 

Intercept 99,547 4,179 2 ,124 
x1 98,410 3,043 2 ,218 
x2 96,195 ,828 2 ,661 
x3 102,070 6,702 2 ,035 
x4 98,690 3,323 2 ,190 
x5 111,485 16,118 2 ,000 
x6 97,175 1,807 2 ,405 



Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat di interprestasikan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penghargaan finansial (X1) memiliki nilai 

chi square sebesar 3,043 dengan signifikansi sebesar 0,218. Nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti penghargaan finansial tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. 

Dengan demikian Hipotesis 1 ditolak. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertimbangan pasar kerja (X2) memiliki 

nilai chi square sebesar 0,828 dengan signifikansi sebesar 0,661. Nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti pertimbangan pasar 

kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan. Dengan demikian Hipotesis 2 ditolak. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis personalitas (X3) memiliki nilai chi 

square sebesar 6,702 dengan signifikansi sebesar 0,035. Nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti personalitas memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. Dengan demikian 

Hipotesis 3 diterima. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis lingkungan kerja (X4) memiliki nilai chi 

square sebesar 3,323 dengan signifikansi sebesar 0,190. Nilai signifikansi 

tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti lingkungan kerja tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. Dengan 

demikian Hipotesis 4 ditolak. 

5. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pelatihan profesional (X5) memiliki nilai 

chi square sebesar 16,118 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti pelatihan profesional memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan. Dengan 

demikian Hipotesis 5 diterima. 

6. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengakuan profesional (X6) memiliki 

nilai chi square sebesar 1,807 dengan signifikansi sebesar 0,405. Nilai 

signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti pengakuan profesional 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir sebagai 

akuntan. Dengan demikian Hipotesis 6 ditolak. 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan uji analisis yang telah dikemukakan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, personalitas dan pelatihan profesional berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan karir sebagai akuntan pada mahasiswa akuntansi. 

Penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, lingkungan kerja dan 

pengakuan profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan pada mahasiswa akuntansi. 

2. Secara simultan, penghargaan finansial, pertimbangan pasar kerja, personalitas, 

lingkungan kerja, pelatihan profesional, dan penghargaan finansial berpengaruh 

signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan pada mahasiswa akuntansi. 
 
 
 
 
 



KETERBATASAN PENELITIAN 

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya menganalisis 

mahasiswa akuntansi semester 8 program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dengan jumlah sampel sebanyak 

61 mahasiswa. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, 

sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan hasil uji dari kuesioner 

yang telah disebar sesuai dengan jumlah sampel. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan 

penelitian ini, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih besar dan 

mempertimbangkan untuk ruang lingkup penelitian dengan mengambil sampel 

dari beberapa perguruan tinggi agar penelitiannya lebih luas. 

2. Penyebaran kuesioner disertai metode wawancara agar data yang diterima lebih 

akurat 

3. Model penelitian ini hanya menguji faktor-faktor yang sebelumnya telah 

digunakan dalam penelitian, sehingga penelitian mendatang hendaknya dapat 

lebih mengeksplorasi faktor-faktor tersebut. 

4. Bagi pihak akademisi dan lembaga pendidikan akuntansi, khususnya program 

studi akuntansi Fakultas Ekonomi di UMRAH diharapkan menjadi masukan 

untuk meningkatkan mutu lulusan sebagai pekerja intelektual yang siap pakai 

perlu diupayakan keseragaman kurikulum dalam sistem pendidikan akuntansi 

dengan lebih mengembangkan teknik pengajaran bagi mahasiswa akuntansi 

sehingga mereka mulai lebih dini memikirkan profesi yang akan digelutinya. 

Disamping itu, juga memiliki kemampuan yang lebih profesional pada salah satu 

bidang profesi yang relevan dalam dunia kerja saat ini. 

5. Kepada lembaga yang telah memperkerjakan akuntan diharapkan bisa menjadi 

bahan masukan dan pertimbangan, seperti peningkatan soft skill dan perlunya 

sertifikasi untuk menjadi seorang akuntan, 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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