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Pemilihan karier mahasiswa akuntansi pada profesi akuntansi terdiri atas akuntan publik 

dan non akuntan publik. Terdapat beberapa pilihan karier bagi mahasiswa akuntansi, akan 

tetapi kenyataannya sebagian besar mahasiswa terutama pada tahun terakhir masih merasa 

kebingungan dalam memilih karier yang nantinya akan dijalani. Mereka belum melakukan 

perencanaan karier secara jelas, karena senantiasa dihinggapi kekhawatiran terhadap 

ketidakpastian di masa yang akan datang. Setiap mahasiswa mempunyai pilihan karier yang 

berbeda satu sama lain tergantung pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Oleh karena 

itu, persepsi antara mahasiswa mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan karier juga 

akan berbeda. Dalam penelitian ini, persepsi mahasiswa mengenai faktor yang mempengaruhi 

pemilihan karier akan diukur dengan variabel gaji atau penghargaan finansial, pelatihan 

profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar 

kerja dan nilai intrinsik pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

persepsi antara mahasiswa akuntansi yang memilih karier sebagai akuntan publik dan non 

akuntan publik ditinjau dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemilihan karier.  

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi S1 pada perguruan tinggi 

negeri dan swasta di kota Semarang. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan 

proporsional random sampling. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi 

semester delapan pada perguruan tinggi negeri dan swasta yang terpilih, yaitu Universitas 

Negeri Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, UNIKA 

Soegijapranata, dan Universitas Dian Nuswantoro sebanyak 168 responden. Pengumpulan 

data dilakukan melalui penyebaran angket kepada mahasiswa akuntansi pada perguruan 

tinggi tersebut. Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji t (independent samples T-

test) dan pengujian tambahan menggunakan one way ANOVA dengan bantuan SPSS versi 

16.  

Hasil penelitian diperoleh nilai Thitung dari variabel gaji atau penghargaan finansial 

sebesar 7,286 dengan signifikansi 0,000, nilai Thitung dari variabel pelatihan profesional 

sebesar 18,797 dengan signifikansi 0,000, nilai Thitung dari variabel pengakuan profesional 

sebesar 17,689 dengan signifikansi 0,000, nilai Thitung dari variabel nilai sosial sebesar 4,145 

dengan signifikansi 0,000, nilai Thitung dari variabel lingkungan kerja sebesar 14,717 dengan 

signifikansi 0,000, nilai Thitung dari variabel pertimbangan pasar kerja sebesar -10,638 dengan 

signifikansi 0,000, dan nilai Thitung dari variabel nilai intrinsik pekerjaan sebesar 10,205 

dengan signifikansi 0,000. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diambil simpulan bahwa secara keseluruhan 

terdapat perbedaan persepsi mahasiswa mengenai pemilihan karier ditinjau dari faktor gaji 

atau penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 

lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan nilai intrinsik pekerjaan. Sementara itu, 

apabila dilihat dari indikatornya terdapat 2 (dua) indikator yang tidak ada perbedaan persepsi 

diantara mahasiswa. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa faktor yang paling dominan 



 

 

mempengaruhi pemilihan karier mahasiswa sebagai akuntan publik dan non akuntan publik 

adalah faktor pelatihan profesional. Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah 

mahasiswa akuntansi sebagai calon pekerja hendaknya aktif mengikuti pelatihan-pelatihan 

kerja terutama bagi mahasiswa yang memilih karier sebagai akuntan publik. Disamping itu, 

lembaga-lembaga yang nantinya menjadi tempat bekerjanya mahasiswa calon pekerja seperti 

perusahaan atau lembaga pemerintah hendaknya juga mengadakan pelatihan rutin di dalam 

maupun di luar perusahaan sehingga skill pekerja dapat berkembang dan meningkat. Bagi 

lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi hendaknya mengadakan pelatihan 

pengembangan karier bagi akuntan pendidik.     
 


