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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan akuntansi merupakan ilmu yang 

melatih mahasiswa untuk dapat memiliki skill dan 

kemampuan khusus di bidang akuntansi yang 

nantinya akan membawa mereka menjadi praktisi atau 

profesional di bidang akuntansi. Praktisi atau 

profesional akuntansi ini dapat berprofesi sebagai 

Akuntan Publik, Akuntan Perusahaan, Akuntan 

Pendidik, Akuntan Pemerintahan, dan profesi lain yang 

berhubungan dengan akuntansi sebagai ilmu yang 

cukup spesifik. Profesi-profesi tersebut merupakan 

profesi yang berhubungan dengan regulasi dan kode 

etik masing-masing, sehingga setiap orang pada profesi 

ini dituntut untuk memiliki profesionalisme. 

Profesionalisme adalah sikap atau semangat 

mempertahankan status profesi dan memelihara citra 

publik terhadapnya, serta menekuni ilmu dan 

substansi pekerjaan dalam bidangnya (Suwardjono, 

2005). Pendidikan akuntansi selayaknya diarahkan 

untuk memberi pemahaman konseptual yang 

didasarkan pada penalaran sehingga ketika akhirnya 

masuk ke dalam dunia praktik dapat beradaptasi 

dengan keadaan sebenarnya dan memiliki resistance to 

change yang rendah terhadap gagasan perubahan atau 

pembaruan yang menyangkut profesinya (Suwardjono, 

1992 dalam Bawono et al, 2006).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

mahasiswa dan lulusan akuntansi memutuskan pilihan 

profesi sebagai praktisi akuntansi sejak dua tahun 
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terakhir di Sekolah Menengah Atas/SMA atau Sekolah 

Menengah Kejuruan/SMK (Karnes et al, 1997; Jackman 

dan Hollingworth, 2005). Paolillo dan Estes (1982) 

menganalisis seluruh disiplin ilmu dan menemukan 

bahwa kurang dari 25% dari akuntan memilih profesi 

mereka sebelum kuliah. Menurut Hermanson (1995) 

melalui penelitiannya menyatakan bahwa 62% dari 

mahasiswa bisnis yang memilih jurusan akuntansi, 

terjadi selama mahasiswa dalam tahap mahasiswa baru 

atau pada tahun kedua perkuliahan mereka. Mauldin 

et al. (2000) juga menemukan bahwa sekitar 40% dari 

mahasiswa yang memilih disiplin akuntansi terjadi 

sejak mereka masih berada pada tahapan mahasiswa 

baru atau tahun kedua di saat mereka pertama kali 

mendapatkan mata kuliah pengantar akuntansi. 

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pilihan 

profesi yang digambarkan melalui pemilihan jurusan 

program studi telah cukup menjelaskan bahwa 

mahasiswa akuntansi memilih jurusan studi mereka 

sebelum mereka berkuliah dan hal ini secara tidak 

langsung juga dapat menunjukkan bahwa mereka telah 

memiliki niat berprofesi sebagai praktisi akuntansi 

sebelum mereka berkuliah. Niat berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi tidak hanya didorong dari motivasi 

mahasiswa akuntansi, namun juga oleh faktor-faktor 

lain di luar motivasi. 

Pemilihan profesi sebagai praktisi akuntansi 

menurut penelitian-penelitian sebelumnya disebabkan 

oleh beberapa faktor. Faktor ekonomi seperti 

ketersediaan lapangan kerja dan pendapatan umumnya 
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ditemukan menjadi faktor penting dalam pilihan karir 

atau profesi mahasiswa (Adams et al., 1994; Auyeung 

dan Sands, 1997; Lowe dan Simons, 1997). Faktor 

berpengaruh lainnya yaitu kepuasan kerja yang 

dirasakan, bakat, dan minat di bidang studi (Gul et al, 

1989; Auyeung dan Sands, 1997). Di samping itu, 

pengaruh guru atau orang tua yang inkonklusif, 

ternyata juga mempunyai pengaruh terhadap pilihan 

karir atau profesi mahasiswa (Cangelosi et al, 1985; Gul 

et al, 1989; Geiger dan Ogilby, 2000). Turner dan 

Bowen (1990) menemukan bahwa keputusan siswa 

untuk mengambil jurusan bidang studi tertentu juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar alasan 

intelektual, yaitu salah satunya adalah prospek 

pekerjaan (job prospects). 

Penelitian-penelitian terdahulu yang semuanya 

dilakukan di luar negeri mendorong keinginan untuk 

melakukan penelitian dengan setting di Indonesia 

dengan terlebih dahulu melakukan pilot test mengenai 

alasan para mahasiswa akuntansi memutuskan 

berkuliah di program studi akuntansi dan niat mereka 

memilih profesi setelah lulus dari universitas. Pilot test 

dilakukan dalam bentuk survei terhadap 34 mahasiswa 

jurusan akuntansi pada fakultas ekonomika dan bisnis 

di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hasil 

survei menunjukkan bahwa enam belas mahasiswa 

memilih akan berprofesi sebagai praktisi akuntansi, 

sembilan orang mahasiswa memilih akan menjadi 

entrepreneur (pengusaha), tiga mahasiswa memilih 

akan menjadi marketing dalam perusahaan, dan 
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sisanya mempunyai jawaban yang bervariasi (lihat 

Tabel 1.1). 

Tabel 1.1 
Hasil Survei Pilihan Profesi Mahasiswa Akuntansi 

Profesi yang akan dipilih Mahasiswa 
Jumlah 

Responden 
Persentase 

Praktisi Akuntansi 16 47% 
Entrepreneur (pengusaha) 9 26% 

Marketing perusahaan 3 9% 

Belum tahu 2 6% 

Pegawai Kantoran 2 6% 

Wiraswasta 1 3% 
Supervisor 1 3% 

Total Responden 34 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, Agustus 2012.  

Dari 16 orang mahasiswa yang memilih akan 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi, didapatkan 

beberapa alasan mengapa mereka memilih berkuliah di 

jurusan akuntansi yang nantinya akan mengarahkan 

mereka menjadi praktisi akuntansi. Empat orang 

mahasiswa menyatakan tertarik dengan akuntansi 

sejak di tingkat SMA/SMK. Hal ini mendukung 

penelitian sebelumnya bahwa mahasiswa akuntansi 

menentukan akan berprofesi sebagai praktisi akuntansi 

sejak mereka berada di tingkat Sekolah Memengah Atas 

(SMA) atau Sekolah Memengah Kejuruan (SMK). Tiga 

orang mahasiswa memilih jurusan akuntansi karena 

ingin menjadi akuntan, konsisten dengan jurusan 

akuntansi yang dipilihnya. Empat orang mahasiswa 

memilih jurusan akuntansi karena merasa lapangan 

pekerjaan yang ditawarkan untuk sarjana akuntansi 

terbuka luas. Sedangkan sisanya memberikan alasan 

bervariasi seperti karena tekanan orang tua (parental 
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pressures), dorongan ingin sukses, dorongan ingin 

bekerja di perusahaan, dan menganggap bidang 

akuntansi merupakan profesi yang menantang (lihat 

Tabel 1.2). 

  Tabel 1.2 
Hasil Survei Alasan Pemilihan Profesi sebagai 

Praktisi Akuntansi 

Alasan Mahasiswa Memilih Profesi 

sebagai Praktisi Akuntansi 

Jumlah 

Responden 
Persentase 

Tertarik akuntansi sejak SMA 4 25% 

Lapangan kerja luas 4 25% 

Ingin menjadi Akuntan 3 19% 

Tekanan Orang Tua 2 13% 
Ingin sukses 1 6% 

Ingin bekerja di Perusahaan 1 6% 

Akuntansi profesi menantang 1 6% 

Total Responden 16 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, Agustus 2012. 

Hasil survei pada mahasiswa akuntansi di UKSW 

Salatiga menunjukkan bahwa faktor ketersediaan 

lapangan kerja yang merupakan bagian dari prospek 

pekerjaan (job prospects) ditemukan menjadi faktor 

penting yang mendorong niat mahasiswa akuntansi 

untuk berprofesi sebagai praktisi akuntansi. Hal ini 

kemudian menjadi menarik untuk diteliti, namun niat 

mahasiswa akuntansi memilih profesi sebagai praktisi 

akuntansi sebenarnya tidak cukup hanya dijelaskan 

dengan variabel prospek pekerjaan tetapi juga harus 

dijelaskan dengan variabel-variabel motivasi yang 

mempengaruhi niat mereka. Variabel-variabel yang 

mempengaruhi niat mahasiswa tersebut dapat 

dijelaskan dengan model konstruksi Theory of Planned 

Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) 
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yang dinilai sudah cukup teruji sebagai teori yang 

mampu memprediksi niat berperilaku individu.  

TPB sudah banyak digunakan dalam beberapa 

penelitian sebelumnya sehingga dipilih untuk 

digunakan dalam menunjang penelitian ini. Penelitian 

Ariff et al. (2010) mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi niat mahasiswa untuk menjadi seorang 

pengusaha berdasarkan model TPB dengan mengambil 

sampel dari 121 mahasiswa akuntansi di Universitas  

Malaya  dan  Universitas  Utara  Malaysia. Temuan 

mereka menunjukkan bahwa ketiga faktor TPB secara 

signifikan mempengaruhi niat mahasiswa untuk 

menjadi pengusaha. Tan dan Laswad (2006), 

menggunakan model TPB untuk memeriksa faktor-

faktor yang berpengaruh pada niat mahasiswa bisnis 

pada sebuah universitas di New Zealand dalam memilih 

disiplin ilmu akuntansi. Hasil penelitian mereka 

menunjukkan bahwa tiga faktor (personal, referents, 

dan control) merupakan faktor penentu dari niat 

mahasiswa untuk memilih jurusan akuntansi. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang 

menangkap research gap dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Tan dan Laswad (2006). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian Tan dan Laswad (2006) 

terletak pada fokus penelitian yang diubah. Penelitian  

Tan dan Laswad (2006) hanya meneliti niat mahasiswa 

akuntansi tahun pertama dalam memilih jurusan 

program studi, sedangkan penelitian ini difokuskan 

untuk meneliti niat mahasiswa akuntansi dari tahun 
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pertama sampai tahun terakhir (angkatan awal sampai 

angkatan akhir) dalam memilih profesi di bidang 

akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga melakukan 

integrasi dari penelitian Turner dan Bowen (1990), 

dalam hal penambahan satu variabel tambahan yaitu 

prospek pekerjaan (job prospects) sebagai sebuah 

variabel yang terpisah dari model TPB sebelumnya,  

kemudian dimasukkan ke dalam konstruksi model TPB 

Ajzen (1991) untuk diuji. 

 


