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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan perkembangan teknologi dewasa ini minat mahasiswa untuk mengetahui 

perkembangan profesi dan pendidikan akuntansi di indonesia semakin berkembang. 

Akuntansi mendapatkan tempat yang cukup istimewa dalam kurikulum perguruan 

tinggi. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyak lembaga pendidikan baik swasta 

maupun negri setiap tahunnya. Keadaan ini didukung dengan banyaknya  peluang 

kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau perusahaan pada lulusan perguruan 

tinggi yang mempunyai kemampuan di bidang akuntansi. 

Dengan semakin banyaknya lembaga pendidikan dibidang akuntansi, maka 

kualitas dan kompetensi kelulusannya harus memadai untuk menghasilkan tenaga 

kerja yang baik dan mendapatkan peluang kerja yang semakin terbatas. Secara umum 

setelah menyelesaikan jenjang pendidikan S1 sarjana ekonomi akuntansi memiliki 

alternatif dalam pemilihan karir, pertama dapat langsung bekerja sebagai karyawan 

suatu perusahaan baik swasta maupun pemerintah, kedua dapat berwirausaha baik 

dibidang akuntansi maupun non-akuntansi. Dengan kata lain mahasiswa setelah 

menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana akuntansinya dapat memilih untuk 

menjadi auditor eksternal maupun auditor internal atau memilih profesi non-auditor. 

Didalam proses pemilihan karir, setiap individu akan mempertimbangkan semua 

potensi, bakat serta kecerdasan maupun harapan yang ingin dicapainya. perencanaan 

karir merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam 
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karir. Seperti yang dialami mahasiswa, mereka sangat membutuhkan masukan dari 

para pendidik dalam perencanaan karir agar masa studi mereka dapat dimanfaatkan 

secara efektif. 

Gender merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam pemilihan 

karir seseorang. Dewasa ini peranan antara laki-laki dan perempuan telah banyak 

mengalami perubahan, dimana saat ini perempuan lebih bebas untuk berekspresi 

meskipun masih terkait dalam norma-norma tertentu. Perbedaan jenis kelamin juga 

mengakibatkan perubahan pola pikir seseorang. Selain perubahan pola pikir, konsep 

atas waktu bagi merekapun dapat juga berbeda. 

Dengan adanya fenomena diatas maka sangat menarik bagi penulis untuk 

mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi  mengenai lingkungan kerja 

auditor dipandang dari sudut gender, bagaimana pilihan karirnya sebagai auditor, dan 

jika mahasiswa memilih karirnya sebagai auditor apakah mahasiswa lebih memilih 

karirnya sebagai auditor eksternal atau internal kepada mahasiswa di universitas 

yang berbeda, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian 

terdahulu dan mengetahui apakah persepsi tersebut dapat mempengaruhi pilihan 

karirnya, yang selanjutnya dirumuskan kedalam penelitian yang berjudul : 

“ PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI 

LINGKUNGAN KERJA AUDITOR DIPANDANG DARI SUDUT GENDER 

TERHADAP PILIHAN KARIR NYA SEBAGAI AUDITOR (EKSTERNAL 

DAN INTERNAL) ”. (Studi kasus survei pada mahasiswa Program akuntansi   S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung) 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah ditemukan sebelumnya, maka permasalahan 

pokok penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor 

2. Bagaimana pilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor  

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan persepsi mahasiswa akuntansi 

mengenai lingkungan kerja auditor dipandang dari sudut gender terhadap 

pilihan karirnya sebagai auditor 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk 

mengetahui apakah persepsi mahasiswa akuntansi mengenai lingkungan kerja auditor 

akan berpengaruh signifikan terhadap pilihan karirnya sebagai auditor. 

Tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi mengenai 

lingkungan kerja auditor jika dipandang dari sudut gender. 

2. Untuk mengetahui pilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai auditor 

eksternal atau internal. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan mengenai 

persepsi mahasiswa akuntansi tentang lingkungan kerja auditor terhadap 

pemilihan karirnya sebagai auditor. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan peneliatian ini adalah: 

1. Bagi mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan 

bagi mahasiswa dalam pemilihan karir terutama mahasiswa akuntansi. 

2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan 

menambah pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang 

diperoleh selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara 

nyata. 

3. Bagi pihak lain 

Dapat berguna untuk sumber informasi, bahan pembanding bagi 

penelitian lainnya dan menjadi bahan refrensi yang diperlukan dalam 

pemilihan karir akuntansi. 


