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II. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS 

Theory of Planned Behavior/TPB digunakan sebagai 

model dan kerangka teori karena sudah banyak 

diterapkan dan teruji dalam menangkap hubungan 

antara variabel-variabel kognitif yang berhubungan 

dengan niat. TPB akan digunakan meneliti hubungan 

variabel-variabel anteseden terhadap niat mahasiswa 

akuntansi dalam menentukan profesi dan karir mereka 

sebagai praktisi akuntansi. 

Theory of Planned Behavior (TPB) 

Theory of Planned Behavior/TPB adalah model 

berbasis niat (intentions) yang dikembangkan oleh Ajzen 

(1991). Teori ini merupakan pengembangan dari Theory 

of Reasoned Action/TRA yang dikenalkan oleh Fishbein 

(1967) dan kemudian dikembangkan oleh Ajzen dan 

Fishbein (1975). Teori ini merupakan teori yang 

digunakan untuk menjelaskan maksud seseorang 

untuk melakukan perilaku tertentu. Niat (intentions) 

merupakan indikasi seberapa keras seseorang bersedia 

untuk mencoba berbagai upaya mereka merencanakan 

untuk melakukan perilaku/behaviors (Ajzen dan Driver, 

1992).  

TPB banyak digunakan dalam penelitian di berbagai 

bidang studi yang berbeda dan terbukti berhasil 

menjelaskan niat (intentions) ke arah melakukan 

perilaku (behaviors) tertentu (Ajzen dan Driver, 1992; 
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Krueger et al., 2000), seperti di bidang kesehatan, 

pilihan rekreasi, psikologi, sosiologi dan teknologi 

informasi (Ajzen dan Driver, 1992; Cooke dan French, 

2008; Mathieson, 1991; Taylor & Todd, 1995). Bobek 

dan Hatfield (2003) meneliti niat (intentions) kepatuhan 

wajib pajak dalam perilaku (behaviors) mereka yang 

cenderung bertindak curang terhadap pembayaran 

pajak. Hunsinger dan Smith (2008) meneliti niat faktor-

faktor yang mempengaruhi maksud dari sarjana sistem 

informasi dalam mengambil kelas sertifikasi TI. Ariff et 

al. (2010) memprediksi niat mahasiswa untuk menjadi 

pengusaha (entrepreneurship). Van Hooft et al. (2004) 

memprediksi niat (intentions) dan perilaku (behavior) 

seseorang dalam mencari pekerjaan. Ingram et al. 

(2000) memprediksi mahasiswa dalam memutuskan 

apakah akan melamar pekerjaan atau melanjutkan 

studi di pascasarjana. Tan dan Laswad (2006) dalam 

penelitiannya menunjukkan terdapat tiga faktor 

(personal, referents, dan controls) yang merupakan 

penentu dari niat mahasiswa bisnis dalam memilih 

disiplin ilmu akuntansi.  

Model TPB menambahkan satu variabel lagi ke 

dalam model TRA, yaitu kontrol perilaku yang 

dirasakan (perceived behavior controls) sebagai faktor 

ketiga yang dianggap penentu niat (intentions). Model 

ini seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1. 
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Sumber: Ajzen (1991). 

Gambar 2.1. Theory of Planned Behavior 

 

Penelitian ini sendiri mengacu pada model TPB 

tersebut, dengan menambahkan variabel prospek 

pekerjaan (job prospects) yang mempengaruhi sikap 

(attitudes) dan mempengaruhi niat mencari pekerjaan 

(intentions). Dalam penelitian ini diberikan batasan 

dalam model penelitian TPB yang akan digunakan, 

yaitu hanya sampai pada pengaruh variabel-variabel 

anteseden terhadap niat mencari pekerjaan. Hal ini 

dikarenakan sampel yang ditunjuk adalah mahasiswa 

akuntansi yang merupakan mahasiswa yang masih 

aktif berkuliah sehingga belum mempunyai perilaku 

(behaviors) untuk melamar pekerjaan. Di samping itu, 

menurut Ajzen (2001, hal. 43) dinyatakan bahwa 

seseorang bertindak atau berperilaku sesuai dengan 

niat mereka dan persepsi kontrol atas perilaku, 

sementara niat pada gilirannya dipengaruhi oleh sikap 
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terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi 

kontrol perilaku. Melalui hal ini dapat diberikan 

batasan bahwa niat berperilaku (intentions) seseorang 

secara konsisten akan memdasari perilaku (behaviors) 

yang dilakukan seseorang sehingga dalam penelitian ini 

dirasakan cukup untuk meneliti model TPB hanya 

sampai variabel niat (intentions). Dari pemaparan 

tersebut, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis 

yang diajukan sebagai berikut: 

Prospek Pekerjaan (Job Prospects) 

Turner dan Bowen (1990) dalam penelitiannya, 

menemukan bahwa keputusan siswa untuk mengambil 

jurusan dalam bidang studi tertentu selain dipengaruhi 

oleh alasan yang sangat intelektual, hal ini juga 

dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yaitu salah 

satunya adalah prospek pekerjaan (job prospects). 

Prospek pekerjaan mempunyai kontribusi yang besar 

dalam membentuk sikap mahasiswa akuntansi untuk 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi. Sebuah temuan 

yang konsisten dari banyak penelitian-penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa prospek pekerjaan 

seperti potensi pendapatan di masa depan dan kondisi 

pasar serta peluang kerja menjadi faktor yang 

mempengaruhi pilihan karir dan profesi mahasiswa 

(Paolillo dan Estes, 1982; Gul et al, 1989; Inman et al, 

1989; Adams et al, 1994; Felton et al, 1994; Auyeung 

dan Sands, 1997; Lowe dan Simons, 1997; Mauldin et 

al, 2000). 
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Mahasiswa akuntansi melihat bahwa prospek 

pekerjaan bagi sarjana akuntansi cukup menjanjikan di 

masa depan jika dilihat dari kesempatan kerja yang 

luas sehingga mereka memiliki keyakinan individu 

(behavioral belief) akan evaluasi atas hasil (outcome 

evaluation) positif yang akan mereka dapatkan dari 

memilih profesi sebagai praktisi akuntansi. Tan dan 

Laswad (2006) mengungkapkan bahwa mahasiswa 

akuntansi memiliki sikap positif terhadap prospek 

pekerjaan dari disiplin ilmu akuntansi dilihat dari 

beberapa faktor seperti tingkat gaji yang diperoleh, 

kesempatan kerja yang luas, dan status sosial yang 

tinggi untuk profesi praktisi akuntansi. Dengan kata 

lain, mahasiswa akuntansi menganggap profesi praktisi 

akuntansi mempunyai prospek pekerjaan yang baik 

sehingga mereka memiliki sikap yang favorable (setuju) 

untuk memilih profesi sebagai praktisi akuntansi. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang 

akan diuji adalah: 

H1: Prospek pekerjaan praktisi akuntansi (JP) 

berpengaruh signifikan terhadap sikap mencari 

pekerjaan sebagai praktisi akuntansi (ATTAP). 

Ketersediaan lapangan kerja dan tingkat 

pendapatan yang ditawarkan sebagai bagian dari 

prospek pekerjaan ditemukan menjadi faktor penting 

yang mendorong mahasiswa menentukan pilihan 

karirnya (Adams et al., 1994; Auyeung dan Sands, 

1997; Lowe dan Simons, 1997). Pandangan akan 

prospek pekerjaan sebagai praktisi akuntansi yang 

dinilai positif oleh mahasiswa akuntansi akan 
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memberikan motivasi sehingga mereka akan memiliki 

rencana secara sadar untuk berusaha memilih profesi 

sebagai praktisi akuntansi. Motivasi seseorang dalam 

arti rencana orang itu secara sadar untuk berusaha 

melakukan suatu perilaku inilah yang disebut niat 

(Eagly dan Chaiken, 1993). Hasil penelitian Tan dan 

Laswad (2006) menunjukkan bahwa prospek pekerjaan 

dari disiplin ilmu akuntansi berpengaruh signifikan 

terhadap niat mahasiswa untuk memilih major studi 

akuntansi. Apabila digambarkan secara konsisten, 

maka prospek pekerjaan sebagai praktisi akuntansi 

akan berpengaruh signifikan terhadap niat mahasiswa 

akuntansi dalam memilih profesi sebagai praktisi 

akuntansi.  Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka 

hipotesis yang akan diuji adalah: 

H2: Prospek pekerjaan praktisi akuntansi (JP) 

berpengaruh signifikan terhadap niat berprofesi 

sebagai praktisi akuntansi (IAP) 

Sikap Mencari Pekerjaan (Job Pursuit Attitudes) 

Fishbein dan Ajzen (1980) mendefinisikan sikap 

(attitudes) sebagai evaluasi individual dari keuntungan 

atau kerugian dari suatu objek sikap. Menurut mereka, 

sikap merupakan keyakinan seseorang tentang hasil 

yang akan ditimbulkan dari keterlibatan dalam perilaku 

(behaviors) tertentu. Sikap terhadap perilaku mengacu 

pada persepsi keinginan pribadi untuk melakukan 

perilaku (Ajzen, 1987). Sikap ditentukan melalui 

keyakinan seseorang tentang perilaku (behavioral 

beliefs) dan konsekuensi atau evaluasi hasil (outcome 
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evaluation) dari melakukan perilaku tersebut (Bobek 

dan Hatfield, 2003). 

Sikap individu terhadap perilaku mencerminkan 

sejauh mana seseorang memiliki persepsi positif atau 

negatif dari perilaku tersebut (Tan dan Laswad, 2006). 

Sikap mewakili perasaan umum seseorang mengenai 

favorableness atau unfavorableness terhadap perilaku 

(Fishbein dan Ajzen, 1975). Sikap seseorang terhadap 

suatu obyek adalah perasaan mendukung atau 

memihak (favorable) maupun perasaan tidak 

mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada 

obyek tersebut (Mustikasari, 2007). Seseorang yang 

memiliki keyakinan (beliefs) bahwa melakukan suatu 

tingkah laku akan menghasilkan hal yang positif akan 

memiliki sikap yang favorable (setuju) untuk 

melakukan suatu perilaku tersebut. 

Tan dan Laswad (2006) menemukan persepsi 

personal (sikap) mahasiswa berpengaruh terhadap niat 

dan perilaku mahasiswa bisnis dalam memilih jurusan 

studi akuntansi. Van Hooft et al (2006) dalam 

penelitiannya yang berhubungan dengan niat mencari 

pekerjaan di bidang militer, secara khusus menyatakan 

bahwa sikap mencari pekerjaan (job pursuit attitudes) 

berpengaruh signifikan terhadap niat. Dengan 

keyakinan (behavioral beliefs) bahwa berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi akan memberikan hasil (outcome 

evaluation) yang positif dan membawa keuntungan, 

maka hal ini akhirnya membuat mahasiswa akuntansi 

memiliki sikap mendukung atau menyetujui (favorable) 

untuk memilih profesi sebagai praktisi akuntansi dan 
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dari sini akan menimbulkan niat untuk berprofesi 

sebagai praktisi akuntansi. Berdasarkan pemaparan 

sebelumnya maka hipotesis yang akan diuji adalah: 

H3: Sikap mencari pekerjaan sebagai praktisi akuntansi 

(ATTAP) berpengaruh signifikan terhadap niat 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi (IAP) 

Norma Subjektif (Subjective Norms) 

Ajzen (1991) menjelaskan norma subjektif 

(subjective norms) sebagai pengaruh dari referensi orang 

lain. Norma subjektif mengacu pada keyakinan 

seseorang tentang apakah individu-individu atau 

kelompok tertentu menyetujui atau menolak individu 

melakukan perilaku tertentu, dan sejauh mana 

individu termotivasi untuk menyesuaikan diri dengan 

individu-individu atau kelompok lain (Bobek dan 

Hatfield, 2003). Norma subjektif dapat juga 

digambarkan sebagai tekanan sosial kepada seorang 

individu untuk melakukan atau menghindari perilaku 

tertentu. Norma subyektif, di sisi lain, terkait dengan 

persepsi seseorang terhadap tekanan sosial untuk 

melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut 

(Tan dan Laswad, 2006).  

TPB menyatakan bahwa norma subjektif (subjective 

norms) adalah fungsi dari keyakinan. Menurut Bobek 

dan Hatfield (2003), norma subjektif dapat dinilai 

secara langsung atau dengan mempertimbangkan 

keyakinan dasar/fundamental beliefs (keyakinan 

referensi/referent beliefs) yang mendasari penilaian 

individu tentang norma subjektif. Hal ini 
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mencerminkan keyakinan seseorang bahwa individu 

lain atau kelompok berpikir bahwa ia harus melakukan 

perilaku (yaitu keyakinan normatif/normative beliefs). 

Keyakinan normatif (normative beliefs) ini dalam 

kombinasi dengan motivasi seseorang untuk mematuhi 

(motivation to comply) referensi yang berbeda, sehingga 

akan menentukan norma subyektif (subjective norms) 

yang berlaku tentang perilaku. Demikian halnya 

dengan penelitian ini, mahasiswa akuntansi memiliki 

dorongan dan referensi dari berbagai pihak yang 

mendorong mereka berprofesi sebagai praktisi 

akuntansi sehingga mereka akan memiliki niat untuk 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi.  

Ariff et al. (2010) menyatakan jika seseorang 

percaya bahwa orang yang memberi referensi (referents) 

berpikir bahwa perilaku harus dilakukan, maka norma 

subyektif akan mempengaruhi niat untuk melakukan 

perilaku tertentu. Penelitian Ariff et al. (2010) dalam 

penelitiannya juga menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan dari norma subjektif terhadap niat 

mahasiswa menjadi pengusaha. Berdasarkan hal ini, 

norma subjektif untuk berprofesi sebagai praktisi 

akuntansi diprediksi akan berpengaruh signifikan 

terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk memilih 

profesi sebagai praktisi akuntansi. Berdasarkan 

pemaparan sebelumnya maka hipotesis yang akan diuji 

adalah: 

H4: Norma subjektif untuk berprofesi sebagai praktisi 

akuntansi (SN) berpengaruh signifikan terhadap 

niat berprofesi sebagai praktisi akuntansi (IAP). 
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Kontrol Perilaku yang Dirasakan (Perceived Behavior 

Controls) 

TPB memurnikan TRA dengan memasukkan konsep 

kontrol perilaku (Ajzen dan Madden, 1986). Dalam TPB, 

kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral 

controls) mengacu pada tingkat kontrol individu yang 

memandang dia harus terlibat dalam perilaku tertentu 

(Bobek dan Hatfield, 2003). Atau dapat juga disebut 

jumlah kontrol individu yang dirasakan seseorang 

untuk terlibat dalam suatu perilaku (behaviors).  

Kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavior 

controls) tidak seperti sikap (attitudes) dan norma 

subjektif (subjective norms) karena merupakan faktor 

non-motivasi dan mewakili tingkat kontrol seseorang 

yang melebihi kinerja perilaku (Tan dan Laswad, 2006). 

Bobek dan Hatfield (2003), menggambarkan kontrol 

perilaku yang dirasakan dalam empat hal: sumber daya 

(resources), kesempatan (opportunities), hambatan 

(impediments), dan rintangan (obstacles). Ariff et al. 

(2010) dalam penelitiannya, menjabarkan kontrol 

perilaku dirasakan dalam hal kepercayaan diri 

(confident), kemudahan (easy), pendidikan (education), 

kontrol (in control), serta keahlian dan kapabilitas (skills 

and capabilities). Mahasiswa akuntansi memiliki 

sumber daya, kesempatan, kepercayaan diri, 

pendidikan, keahlian dan kapabilitas dalam bidang 

akuntansi sehingga kontrol perilaku yang dirasakan 

oleh mereka akan mendorong mereka memiliki niat 

untuk mencari profesi yang berhubungan dengan 

akuntansi. 
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Penelitian Tan dan Laswad (2006) menunjukkan 

ada pengaruh signifikan dari kontrol perilaku yang 

dirasakan terhadap niat mahasiswa memilih jurusan 

studi akuntansi. Ariff et al. (2010) dalam penelitiannya 

juga menyimpulkan bahwa kontrol perilaku dirasakan 

berpengaruh signifikan terhadap niat mahasiswa untuk 

menjadi pengusaha. Mahasiswa akuntansi memiliki 

kontrol indvidu dalam diri mereka sendiri terkait 

dengan bidang keilmuan akuntansi, yang kemudian 

mempengaruhi secara positif terhadap niat mereka 

untuk memilih profesi sebagai praktisi akuntansi. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka hipotesis yang 

akan diuji adalah: 

H5: Kontrol perilaku yang dirasakan untuk berprofesi 

sebagai praktisi akuntansi (PBC) berpengaruh 

signifikan terhadap niat berprofesi sebagai praktisi 

akuntansi (IAP) 

Model Penelitian 

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dapat 

dilihat bahwa model konstruksi TPB telah mampu 

memprediksi niat (intentions) mahasiswa terhadap 

suatu perilaku (behaviors), dan selanjutnya 

menjelaskan keputusan mahasiswa untuk mencari 

pekerjaan sebagai praktisi akuntansi di masa depan. 
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Sumber: Dikembangkan untuk Tesis ini (2012). 

Gambar 2.2. Model Penelitian 

Model dalam penelitian ini merupakan modifikasi 

dari konstruksi model TPB Ajzen (1991) yang 

digunakan dalam penelitian Tan dan Laswad (2006), 

yaitu dengan menambahkan variabel prospek pekerjaan 

(job prospects) yang merupakan integrasi dari penelitian 

Turner dan Bowen (1990). Model TPB dalam penelitian 

ini juga dibatasi hanya sampai pada variabel niat 

mencari pekerjaan sebagai praktisi akuntansi sesuai 

dengan karakteristik sampel yang diambil dan batasan 

yang telah ditentukan pada pembahasan sebelumnya. 

Konstruksi Model TPB dalam penelitian ini seperti 

digambarkan dalam Gambar 2.2. 


