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Abstract: The purpose of this research is to analyze the effect of career opportunity against 

the attitude towards accounting as a profession, professional commitment, motivation 

expectancy, and the tendency of decision making to choose accounting as a profession. 

 This research applied survey as a method of primary data gathering from the population 

of student from higher education institution, accounting profession, and professional 

accounting student in North Sulawesi for as much as 251 respondents by using judgment 

sampling as the way to decide the sample.  

 Hypothesis testing from the research explained the decision making model with the 

estimation of exogenous variable of career opportunity and the tendency of decision making 

as endogenous dependent variable (target variable) resulted in a finding that career 

opportunity does not have positive correlation and not significant towards the tendency of 

decision making to choose accounting as a profession if it does not get through endogenous 

intervening variable, which is the attitude towards accounting as a profession, professional 

commitment, and motivation expectancy. The hypothesis test result is backed by the full 

model analysis of causal relation between variable through structural equation modeling, 

which explained that career opportunity have a small direct effect towards the tendency of 

decision making to choose accounting as a profession. The existence of indirect effect from 

the three endogenous intervening variables which are the attitude towards accounting as a 

profession, professional commitment, and motivation expectancy, the decision making to 

choose the accounting as a profession became more prevalent. Therefore, the decision 

making model to estimate career opportunity as exogenous variable and tendency of decision 

making to choose accounting as a profession as endogenous dependent variable (target 

variable) must be re-modified in order to achieve a fit model that satisfies the sample data.  
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Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh peluang karir terhadap  sikap 

pada profesi akuntansi, komitmen profesional, motivasi ekspektansi dan kecenderungan 

pengambilan keputusan memilih profesi akuntan. 

 Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data primer dari 

populasi mahasiswa jurusan akuntansi, sarjana akuntansi dan mahasiswa PPAk  di Sulawesi 

Utara dengan jumlah sampel sebanyak 251 responden serta penentuan sampel berdasarkan 

metode  judgment sampling. 

 Pengujian terhadap hipotesis penelitian menjelaskan bahwa model pengambilan 

keputusan dengan mengestimasi variabel exogenous peluang karir  dan kecenderungan 

pengambilan keputusan sebagai variabel endogenous dependent (variabel target) 

menghasilkan temuan bahwa peluang karir  tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kecenderungan pengambilan keputusan memilih profesi akuntan apabila tidak 

melalui variabel  endogenous intervening yaitu sikap pada profesi akuntansi, komitmen 

profesional dan motivasi ekspektansi. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini didukung oleh 

hasil analisis model keseluruhan (Full Model) hubungan kausal antar variabel melalui 

Structural Equation Modeling (SEM) yang menjelaskan bahwa  peluang karir  mempunyai 

pengaruh langsung (direct effect)  yang kecil terhadap kecenderungan pengambilan 

keputusan memilih profesi akuntan. Adanya indirect effect (pengaruh tidak langsung)  dari 3 

(tiga) variabel endogenousuntansi, komitmen profesional dan motivasi ekspektansi  

menyebabkan total effect (total pengaruh) peluang karir terhadap kecenderungan 

pengambilan keputusan memilih profesi akuntan menjadi besar. Dengan demikian model 

pengambilan keputusan dengan mengestimasi variabel peluang karir  dan kecenderungan 

pengambilan keputusan memilih profesi akuntan harus dimodifikasi kembali agar diperoleh 

model fit yang cocok dengan sampel data. 

 

Kata kunci: peluang karir, sikap pada profesi akuntansi, komitmen profesional, motivasi 

ekspektansi, kecenderungan pengambilan keputusan, structural equation modeling 
 

1. Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan iklim investasi yang terus berkelanjutan dalam  era globalisasi ini maka sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi  akan  menjadi tenaga profesional  global tanpa lagi 

mengenal batas-batas negara.  Hal ini membuat batasan antar negara seakan menjadi kabur dan terasa 

sangat dekat sehingga  mudah terjadi arus perpindahan tenaga profesional dari berbagai bidang ilmu  

dari satu negara ke negara lainnya.   Situasi ini menimbulkan kegamangan, sehingga timbul perasaan 

yang saling berkontradiksi  yaitu takut mengalami kegagalan atau berani mengambil resiko untuk 

maju menghadapi persaingan. Kondisi ini menjalar ke kawasan ASEAN  seiring akan dibentuknya  

Asean Economy Community  (AEC)  atau Masyarakat Ekomomi Asean (MEA) pada tahun 2015,  

ASEAN  akan menjadi kawasan ekonomi yang sangat kompetitif dan terintegrasi kedalam ekonomi 



  

global.  Situasi ini akan membawa dampak pada berbagai profesi dan salah satu yang paling 

merasakan dampaknya yaitu profesi akuntan.  

Salah satu profesi yang paling siap bersaing dalam situasi saat ini adalah profesi akuntan.  

Adanya Mutual Recognition Arrangement (MRA) memastikan mobilitas akuntan profesional di 

kawasan ASEAN.  President ASEAN Federation of Accountant  (AFA) Estelita C. Aguirre, 2014 

mengatakan ASEAN MRA di jasa akuntansi ini akan membantu seluruh negara ASEAN memasuki 

era AEC, dimana MRA ini ditujukan untuk menfasilitasi mobilitas para paktisi akuntan di seluruh 

kawasan ASEAN, pertukaran informasi dan mengembangkan kerjasama saling menguntungkan di 

antara sesama praktisi.  Ada lima unsur yang akan saling diakui pada MRA jasa akuntansi yaitu 

pendidikan, izin praktik, kompetensi, pengalaman dan kesesuaian dengan standar dan panduan 

International Federation of Accountants (IFAC). 

Faktor utama yang akan memegang peran penting suksesnya integrasi jasa akuntan di kawasan 

ASEAN adalah pendidikan, baik akademisi maupun profesi. Para akademisi dan organisasi profesi 

harus saling bahu membahu meningkatkan kualitas akuntan  profesional di kawasan asean.  Masih 

menurut Estelita C. Aguirre (2014) tantangan terbesar bagi para pendidik adalah menyesuaikan 

dengan standar pendidikan akuntansi internasional ( International Accounting Education Standards). 

Sidharta Utama ( 2014) menyatakan bahwa organisasi profesi akuntansi memegang peranan sangat 

penting dalam MRA dan AEC. Output yang diharapkan dari profesi akuntansi antara lain peningkatan 

kompetensi bagi lulusan akuntansi sehingga tercipta para akuntan profesional dengan kualifikasi dan 

kompetensi tinggi yang mampu dan berani mengambil resiko untuk maju menghadapi persaingan di 

kawasan ASEAN.  

Uraian di atas menimbulkan pertanyaan yang penting untuk dijawab dalam penelitian ini yaitu 

dengan terbukanya peluang karir  bagi profesi akuntan untuk maju menghadapi persaingan di kawasan 

ASEAN;  apakah faktor penentu seperti sikap pada profesi akuntansi, komitmen profesional serta  

motivasi ekpektansi  akan mendorong para mahasiswa akuntansi, sarjana akuntansi strata 1 maupun 

strata 2 untuk mengambil keputusan memilih profesi sebagai seorang akuntan. 

1.2. Rumusan Masalah 



  

 Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

Apakah peluang karir berpengaruh signifikan terhadap sikap pada profesi akuntansi, komitmen 

professional, motivasi ekspektansi dan kecenderungan pengambilan keputusan  memilih profesi 

akuntan 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Untuk menganalisis pengaruh peluang karir terhadap sikap pada profesi akuntansi, komitmen 

profesional, motivasi ekspektansi dan  kecenderungan pengambilan keputusan  memilih profesi 

akuntan   

1.4. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat:  

1. Memberikan informasi ilmiah tentang faktor penentu kecenderungan dan bagaimana faktor-

faktor tersebut mempengaruhi  pengambilan keputusan memilih profesi akuntan 

2. Menjadi sumber informasi bagi organisasi profesi akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia) dan 

Kementerian Riset Teknologi dan Dikti dalam menyelenggarakan program Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPAk). 

3. Menjadi sumber informasi dalam dialog rutin antara  Komite Evaluasi Rencana Pendidikan 

Profesi Akuntansi (KERPPA) dengan  para penyelenggara PPAk mengenai rendahnya 

partisipasi sarjana akuntansi mengikuti PPAk.  

4. Memberikan motivasi kepada mahasiswa, sarjana akuntansi S1 dan S2  untuk ikut serta 

dalam program PPAk agar mampu bersaing di kawasan MEA sehingga kebutuhan akuntan 

di Sulawesi Utara khususnya, dan Indonesia pada umumnya dapat terpenuhi.  

5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoritis terhadap kajian 

dalam bidang akuntansi keperilakuan (Behavioral Accounting). 

 

 



  

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.1. Kajian Teoritis Tentang Akuntansi Keperilakuan dan Pengambilan  Keputusan 

 Germeijs dan Boeck (2003) meneliti keraguan dalam memilih karir didasarkan pada tiga faktor 

dari Decision Theory.  Pengambilan keputusan dalam memilih karir adalah suatu proses yang 

kompleks dengan objek penelitian pada siswa SMA yang masih dalam tahap pemilihan program studi 

berkaitan dengan karirnya. Riset ini diarahkan pada keraguan memilih karir dalam rangka proses 

pengambilan keputusan itu sendiri dan mengembangkannya dalam konteks teori untuk menentukan 

konstruk keraguan dari decision theory. Dalam decision theory, normative model seperti descriptive 

model dikembangkan. Normative model (atau drescriptive model) dikembangkan dengan 

menyediakan petunjuk bagaimana seseorang dapat mengambil keputusan yang optimal. Riset ini 

didasarkan pada decision theory dengan pendekatan normatif (normative model) dalam pengambilan 

keputusan. Menurut normative decision theory seperti expected utility theory pengambilan keputusan 

yang optimal adalah salah satu cara untuk memaksimumkan expected utility. Expected utility  adalah 

salah satu yang didasarkan pada kombinasi antara nilai dan kemungkinan untuk memperoleh hasil 

yang diantisipasi dari setiap alternatif  Gati dan Asher (2001).  

 

2.2. Landasan Teoritis Keterkaitan Variabel dalam Model Pengambilan Keputusan 

2.2.1. Kajian Teoritis Tentang Peluang karir 

 Theory of Reasoned Action (TRA) dapat dijadikan dasar dalam memilih karir sebagai akuntan 

atau memilih program studi akuntansi (Felton et.al., 1995; Gibson dan Frakes, 1997). TRA berakar 

dari Expectancy Theory dari Vroom  (1964). Expectancy Theory merupakan teori yang banyak 

digunakan untuk menjelaskan motivasi seseorang dan didukung oleh riset dari Robbins (1993). 

Vroom (1964) yang pertama kali menyatakan bahwa pilihan seseorang terhadap karirnya dapat 

dijelaskan oleh keyakinannya sendiri  bahwa karir tersebut dapat memberikan hasil tergantung pada 

evaluasi individu tersebut terhadap hasil dari karirnya.   

TRA memprediksi bahwa pemilihan karir oleh mahasiswa menjadi akuntan publik  merupakan 

fungsi sikap mahasiswa terhadap profesi akuntan.  TRA digunakan untuk  menguji hubungan antara 



  

sikap dan pilihan karir (Azjen, 1988). Secara teoritis peluang karir merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi komitmen organisasional.   

2.2.2. Kajian Teoritis Tentang Sikap pada Profesi Akuntan 

Teori yang melandasi sikap (attitude) adalah Theory of Reasoned Action (TRA) yang 

dikembangkan oleh Azjen dan Fishbein (1980). TRA membatasi definisi sikap sebagai komponen 

afektif yang memiliki konsekuensi langsung bagi intensi perilaku. Individual mempertimbangkan 

implikasi tindakannya sebelum memutuskan untuk bertindak atau tidak bertindak. Sikap merupakan 

keyakinan individual (behavioral beliefs)   baik yang berbentuk positif atau negative, mengenai 

pelaksanaan suatu perilaku tertentu. Individu akan cenderung melaksanakan perilaku tertentu jika 

individu tersebut menilainya secara positif. Namun sikap berlawanan akan dimunculkan jika perilaku 

dianggap negatif. TRA bekerja dengan baik jika diterapkan pada perilaku dimana individu memiliki 

pilihan atau kendali terhadap perilakunya (volitional control). Jika perilaku tidak sepenuhnya berada 

dalam kendali individu, meskipun individu sangat termotivasi oleh sikap dan norma subjektif, 

individu secara aktual tidak dapat melaksanakan perilakunya karena ada intervensi dari kondisi 

lingkungan (Setiawan dan Ghozali, 2006).  

2.2.3 Kajian Teoritis Tentang Komitmen Profesional 

Komitmen profesional oleh Nissim dan Ferries (1984) didefinisikan sebagai kekuatan relatif dari 

identifikasi individual dengan keterlibatan dalam suatu profesi dan termasuk keyakinan serta 

penerimaan tujuan dan nilai-nilai profesi, kemauan untuk berupaya sekuat tenaga demi organisasi, dan 

keinginan menjaga keanggotaan dari suatu profesi. Lee dan Royal (1989) mengidentifikasi empat 

alasan mengenai pentingnya memahami komitmen profesional yaitu: 1) karir seseorang merupakan 

fokus utama dalam hidup; 2) komitmen profesional mempengaruhi retensi seseorang dalam 

organisasi, komitmen ini memiliki implikasi penting bagi manajemen sumber daya manusia; 3) karena 

keahlian profesional berkembang dari pengalaman kerja, kinerja dapat memiliki hubungan dengan 

komitmen profesional. Bagi akuntan, hal ini sangat relevan dimana keahliannya berkembang dari 

pengalaman yang ekstensif dan pendidikan berkelanjutan; 4) studi-studi komitmen profesional 

memberikan pemahaman mengenai bagaimana individual mengembangkan dan mengintegrasi 

berbagai komitmen baik di dalam maupun diluar organisasi. 



  

2.2.4. Kajian Teoritis Tentang Motivasi Ekspektansi 

Expectancy Theory oleh Vroom (1964) merupakan teori yang banyak digunakan untuk 

menjelaskan motivasi seseorang dan telah didukung oleh riset dari Robbins (1993). Ferris (1977) 

menyatakan bahwa teori ekspektansi telah dikaji dalam berbagai seting, namun teori ini belum pernah 

diuji seutuhnya dalam lingkungan akuntansi. Ferris (1977)  menguji teori ini dalam lingkungan 

Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan alasan yaitu (1) seting akuntansi berbeda dengan seting non-

profesional, karenanya tidak begitu jelas apakah teori ekspektansi dapat digeneralisasikan ke dalam 

lingkungan profesional tanpa perlu dilakukan modifikasi; (2) kemampuan prediktif teori ini, sebagian, 

merupakan fungsi otonomi dalam lingkungan tugas, baik otonomi yang dipersepsi individu maupun 

secara aktual. Mengingat bahwa otonomi bervariasi menurut hirarki organisasi, kemampuan 

prediktifnya juga dapat bervariasi; (3) kemampuan prediktif teori ini dapat berbeda dalam lingkungan 

yang berbeda. Konsekuensinya, pengujian teori ini diharapkan dapat menentukan pada level mana 

teori ini dapat diterapkan.  

2.2.5. Landasan Teoritis Tentang Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan dalam penelitian ini didasarkan Decision Theory.   Riset keraguan dalam 

memilih karir ini didasarkan pada tiga faktor dari Decision Theory yaitu informed about alternatives, 

valuation problems, dan uncertainty about the outcomes (Germeijs dan Boeck, 2003).  Tiga faktor 

dalam proses pengambilan keputusan untuk memilih program studi diteliti pada siswa SMA yang 

masih dalam tahap pemilihan program studi berkaitan dengan karirnya. Pengambilan keputusan dalam 

memilih karir adalah suatu proses yang kompleks. Dalam berbagai literatur konstruk keraguan dalam 

memilih karir digunakan untuk menunjukan adanya berbagai masalah selama proses pengambilan 

keputusan mengenai karirnya. Sejak akhir tahun 1960-an berbagai riset telah menyatakan adanya 

berbagai bentuk dari keraguan dalam memilih karir (Crites, 1969; Tyler, 1969).  

2.3. Beberapa Hasil Studi Empiris Terkait 

2.3.1. Kajian Empiris Tentang Peluang Karir 

Carcello et al (1991), mengkaji kemungkinan peluang  karir berdasarkan perspektif kesenjangan 

antara harapan dan kenyataan. Mereka beranjak dari persoalan rendahnya minat mahasiswa akuntansi 

dengan bakat cemerlang untuk berkarir pada KAP dan keinginan Accounting Education Change 



  

Comission (AECC) untuk mengubah pendidikan akuntansi sehingga mahasiswa berbakat memilih 

jurusan akuntansi. Kajian pokok studi ini adalah melakukan komparasi harapan mahasiswa dan 

pengalaman kerja dalam lingkungan KAP. Subjek penelitian adalah mahasiswa/alumni pada  36 

perguruan tinggi. Temuan dari riset ini pada kategori tugas dan tanggung jawab yaitu terdapat 

perbedaan yang signifikan antara harapan (mahasiswa) dan pengalaman (alumni) mengenai beberapa 

aspek tugas dan tanggung jawab. Diantaranya terdapat perbedaan yang signifikan dalam aspek atribut 

dan manfaat profesi akuntan publik. 

2.3.2. Kajian Empiris Tentang Sikap pada Profesi Akuntan 

Riset untuk meneliti karakteristik mahasiswa akuntansi (Nelson dan Deines, 1995; Nelson dan 

Vendrzyk, 1996) melalui longitudinal study dimotivasi oleh hasil survey dari American Accounting 

Program pada akhir tahun 1980-an (Arthur Andersen & Co.et al., 1989; Graves et al., 1991; Inman et 

al., 1989).  Berdasarkan hasil survey pada era tahun 80-an, Nelson et.al., (1995, 1996) melaporkan 

mengenai menurunnya kualitas mahasiswa akuntansi sehingga dalam beberapa risetnya bersama 

Graves (1991) mempertanyakan kemana mahasiswa terbaik yang diharapkan akan memilih program 

studi akuntansi. Survei dilakukan terhadap mahasiswa senior strata 1 (semester akhir) dan mahasiswa 

strata 2 pada Federation Schools of Accountancy (FSA) di USA selama 5 tahun antara tahun 1991-

1995, dimana ikut berpartisipasi 11.968 mahasiswa S1 dan S2  yang ada pada 161 FSA.  

Temuan dari riset ini menggambarkan secara keseluruhan bahwa  kecenderungan sikap 

mahasiswa S2 terhadap profesi akuntansi sangat tidak menentu dan sulit untuk diintepretasi 

dibandingkan dengan mahasiswa S1. Selama 5 tahun baik mahasiswa S1 maupun S2,  menunjukan 

bahwa sikap pada profesi akuntansi mahasiswa perempuan lebih baik dari mahasiswa laki-laki.  

2.3.3. Kajian Empiris Tentang Komitmen Profesional 

Hall et.al., (2005) menyatakan bahwa disamping berbagai pengembangan komitmen profesional 

yaitu dalam hal menguji secara empiris multidimensinya dan memperoleh pengertian yang lengkap,  

sampai saat itu belum ada riset yang menguji adanya pengaruh multidimensi dari komitmen 

profesional seorang akuntan. Oleh sebab itu, Smith dan Hall (2008) melakukan pengujian secara 

empiris terhadap model tiga komponen dari komitmen profesional diantara para akuntan publik.  



  

Sesudah tahun 2005, mayoritas penelitian mengenai komitmen profesional banyak dilakukan 

dalam seting akuntan publik (Hall et.al.,2005; Setiawan dan Ghozali, 2005;  Smith dan Hall, 2008). 

Riset komitmen profesional dalam seting mahasiswa akuntansi telah dilakukan oleh Elias (2006, 

2007). Hasil risetnya menemukan bahwa mahasiswa akuntansi yang mempunyai komitmen 

profesional yang tinggi akan mempunyai persepsi yang tinggi atas pentingnya pelaporan keuangan 

yang benar (Elias, 2006). Pada riset lainnya dalam kaitan dengan komitmen profesional, dinyatakan 

bahwa terdapat hubungan positif antara anticipatory socialization dan professional commitment 

dimana ditekankan pentingnya sosialisasi kepada mahasiswa akuntansi mengenai profesinya dari awal 

pemilihan program studi ( Elias, 2007).   

2.3.4. Kajian Empiris Tentang Motivasi Ekspektansi 

Ferris (1977) menyatakan bahwa teori ekspektansi merupakan konseptualisasi yang paling 

menjanjikan dalam motivasi individual. Tujuan studi yang dilakukan Ferris  adalah hendak menguji 

teori ini dalam lingkungan KAP. Subjek adalah staf 61 auditor pada dua KAP Big 8. Secara umum, 

analisis statistik hanya memberikan dukungan terbatas terhadap teori ekspektansi dalam lingkungan 

akuntansi, yang didasarkan pada temuan-temuan: (1) variabel utama ekspektansi, yaitu motivasi, 

justru tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja; (2) koefisien determinasi untuk 

variabel dependen kinerja sangat rendah dalam setiap kasus; (3) pengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja hanya terjadi pada variabel independen kemampuan dan persepsi peran, namun juga hanya 

memberikan kontribusi yang kecil terhadap kinerja; (4) model multiplikatif dan model aditif tidak 

memberikan efek signifikan bagi kinerja melainkan signifikan dalam memprediksi kepuasan kerja. 

Temuan tersebut memunculkan keraguan terhadap kemampuan teori ekspektansi untuk 

menjelaskan variasi kinerja staf akuntan pada KAP, akuntan secara umum, bahkan lingkungan 

profesional. Namun ada beberapa penjelasan yang dapat dikemukakan yaitu (1) teori ekspektansi 

tidak dapat memprediksi kinerja pegawai pada level organisasi yang lebih rendah. Pegawai pada level 

lebih rendah tidak memiliki pilihan terhadap  upaya yang harus dilakukan. Konsekuensinya, motivasi 

bukan merupakan prediktor yang baik bagi kinerja; (2) terdapat kemungkinan adanya ketidakpastian 

yang tinggi. Jika individu merasakan ketidakpastian yang tinggi, kemungkinan individu mengalami 

kesulitan dalam menilai ekspektansi.  



  

2.3.5. Kajian Empiris Tentang Pengambilan Keputusan 

Germeijs dan de Boeck (2003) melakukan studi terhadap siswa SMA mengenai keraguan mereka 

dalam memilih program studi setelah melanjutkan  ke perguruan tinggi. Ada tiga faktor keraguan 

dalam pengambilan keputusan didasarkan pada Decision Theory  yaitu lack of information, value 

problems, dan outcome uncertainty. Ketiga faktor ini yang diteliti pada siswa SMA dalam proses 

pengambilan keputusannya memilih karir dengan  memilih program studi yang sesuai. Respondennya 

adalah siswa kelas akhir SMA dan mereka yang berniat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi 

sebanyak 184 siswa. Hasil studi menunjukkan bahwa hanya faktor penilaian dan ketidakpastian 

berhubungan secara empiris dengan keraguan dalam memilih. Riset yang dilakukan oleh Germeijs 

dan Boeck ini hanya memfokuskan pada hubungan antara keraguan memilih karir dengan proses 

pengambilan keputusan itu sendiri dan mengembangkan konstruk keraguan dalam memilih karir 

didasarkan pada Decision Theory.  

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian 

2.4.1. Kerangka Konseptual 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) aktif menjadi ketua dan anggota komite yang dibentuk ASEAN 

Federation of Accountants (AFA) untuk merumuskan dan mengidentifikasi kesiapan negara ASEAN 

menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dimana ASEAN akan menjadi  

kawasan terbuka bagi seluruh anggotanya.  Dalam Laporan Pertanggungjawaban DPN IAI 2010-2014 

pada Kongres IAI XII Desember 2014, dilaporkan bahwa saat ini dari 53.800 orang pemegang 

register akuntan yang tercatat pada Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) yang 

sekarang menjadi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, sebanyak 10.026 anggota IAI adalah anggota 

utama pemegang Chartered Accountant (CA). CA akan menjadi modal akuntan Indonesia untuk 

menghadapi MEA dan jasa akuntan adalah salah satu dari delapan sektor jasa yang dibuka 

persaingannya dalam MEA.  ASEAN akan menjadi kawasan ekonomi yang terintergrasi dan makin 

kompetitif yang bercirikan free flow of services dan free flow of people. Nasir (2014) menyatakan 

bahwa tantangan ke depan makin berat. Hanya dengan kompetensi yang teruji, akuntan Indonesia 

memiliki daya saing kuat menyambut era Masyarakat  Ekonomi ASEAN (MEA). 



  

Isu utama dari penelitian ini yaitu apakah terbukanya peluang karir dengan diberlakukannya 

MEA 2015 akan mempengaruhi para mahasiswa dan  alumni akuntansi untuk memilih profesi sebagai 

seorang akuntan. Faktor internal dalam penelitian ini merupakan variabel endogenous dan faktor 

eksternal merupakan variabel exogenous yang secara teoritis dalam perspektif akuntansi keperilakuan 

dapat mempengaruhi kecenderungan pengambilan keputusan mengikuti PPAk. Berkaitan dengan 

penelitian ini, maka variabel endogenous yang dianalisis pengaruhnya terhadap kecenderungan 

pengambilan keputusan memilih profesi akuntan  adalah sikap pada profesi akuntansi, komitmen 

profesional dan motivasi ekspektansi, serta variabel exogenous adalah peluang karir. 

 

Gambar 1. Kerangka Konsetual 
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Berdasarkan model pada kerangka konseptual penelitian ini, model analisis yang diestimasi seperti 

pada Gambar 3.1. berikut ini: 

Gambar 3.1. Model analisis yang diestimasi pengaruh peluang karir, sikap pada profesi akuntansi, 

komitmen profesional, motivasi ekspektansi dan pengambilan keputusan   

 

 

 

 

 

 

 

 Berdasarkan kerangka konseptual tersebut di atas, maka  hubungan fungsional antar variabel 

dapat ditulis ulang dalam bentuk persamaan struktural  fungsi matematis sebagai berikut: 

 

SPO = f (PK) ………..................................................................................... (1) 

KPO = f (PK, SPO) …………........................................................................(2) 

ME   = f (PK, SPO, KPO) …………...............................................................(3) 

PKE = f (PK, SPO, KPO, ME) …………........................................................(4) 

Pola hubungan antar variabel seperti yang dikemukakan pada kerangka konseptual dan seperti 

yang dinyatakan pada persamaan 1, 2, 3, dan 4 merupakan suatu sistem persamaan simultan yang 

dapat ditulis ulang dalam bentuk persamaan estimasi linier simultan sebagai berikut:  

SPO = 110   PK ................................................................................ (1a) 

KPO = 2210   SPOPK ............................................................... (2a) 

ME   = 33210   KPOSPOPK …........................................…. (3a) 

PKE = 443210   MEKPOSPOPK ..................................... (4a) 
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2.4.2. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka konseptual dan sifat pengaruh antar variabel di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya akan diuji dengan menggunakan model  SEM 

(Structural Equation Modeling) yaitu: 

H1. Peluang karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap  sikap pada profesi akuntansi, 

komitmen profesional, motivasi ekspektansi dan kecenderungan pengambilan keputusan memilih 

profesi akuntan 

 

3. Metode Penelitian 

3.1. Rancangan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian dan kerangka konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatoris (explanatory research) yaitu 

suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh antar variabel yang dihipotesiskan (Cooper 

dan Emory, 1998).  Dilihat dari dimensi waktu, maka data yang digunakan adalah data silang tempat 

(cross sectional)  yaitu data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu yang mana data tersebut 

diperoleh dalam sekali pengambilan data dilapangan dengan menggunakan metode survey.  

3.2. Populasi dan  Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa, sarjana akuntansi dan mahasiswa PPAk  yang 

menjadi objek penelitian sesuai dengan ktriteria  masing-masing responden. Teknik pengambilan 

sampel secara purposive sampling atau judgment sampling (Ikhsan, 2008) dan berlaku untuk ketiga 

kelompok responden. Teknik pengambilan sampel secara purposive sampling dimana sampel dipilih 

dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan riset. Dalam purposive sampling ini, peneliti 

menentukan syarat-syarat bagi sampel agar sesuai dengan tujuan riset. 

3.3. Instrumen Pengumpulan Data 

Tahapan awal penyusunan instrumen pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dari 

penetapan variabel laten atau konstruk atau unobserved variable atas dasar justifikasi teori. Dari 

variabel laten tersebut selanjutnya ditentukan indikator atau variabel manifes atau observed variable 

yang akan diukur. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat   diukur  secara langsung  kecuali 



  

diukur dengan satu atau lebih variabel manifes. Variabel manifes adalah variabel yang digunakan 

untuk menjelaskan atau mengukur sebuah variabel laten.  

Setelah diperoleh indikator atau variabel manifes yang dapat menjelaskan lima variabel laten 

yang akan diukur dan akan dikembangkan dalam diagram jalur (Path Diagram), maka akan 

dijabarkan butir-butir pernyataan dari indikator tersebut (Sugiyono, 2002).   Kumpulan butir-butir 

pernyataan tersebut menjadi instrumen penelitian yang berupa kuesioner dan digunakan sebagai 

media pengumpulan data primer dari responden. Untuk mengukur sejauh mana tingkat validitas dan 

reliabilitas dari berbagai item pertanyaan dalam kuesioner, maka akan dilakukan uji signifikansi 

factor loading. 

3.4. Model dan Teknik Analisis 

Untuk menganalisis data, pencapaian tujuan penelitian serta pengujian hipotesis yang diajukan, 

maka data yang diperoleh selanjutnya akan diolah sesuai dengan kebutuhan analisis. Hasil penelitian 

ini akan membahas masing-masing konstruk variabel laten sebelum digabungkan menjadi suatu 

model persamaan struktural antar variabel yang menjadi inti penelitian dan kemudian dilakukan 

pengujian hubungan sistem persamaan struktural (structural model). Pembahasan dimulai dengan 

melakukan measurement model melalui Confirmatory Factor Analysis (CFA) dari variabel exogenous 

dan dilanjutkan dengan variabel endogenous. Setelah dianalisis bahwa masing-masing indikator dapat 

digunakan untuk mendefinisikan sebuah konstruk variabel laten, maka sebuah Full Model dapat 

dianalisis dan dapat dilakukan evaluasi kriteria Goodness-of-fit dari structural model. 

Teknik yang digunakan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini menggunakan estimasi 

regresi Model Persamaan Struktural (Structural Equation Modeling atau SEM) dengan menggunakan 

paket program AMOS 18 (Haryono dan Wardoyo, 2012). 

3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel exogenous dan 4 (empat) variabel endogenous, 

sehingga secara keseluruhan jumlah variabel penelitian ini ada 5 (lima) variabel dan semuanya 

merupakan variabel latent yang tidak dapat diukur secara langsung, sehingga pengukurannya melalui 

indikator variabel. Indikator variabel penelitian ini bersifat persepsi, pendapat, sikap dan pandangan 



  

responden terhadap apa yang dirasakan dan dialami sebagai mahasiswa dan sarjana akuntansi. Oleh 

sebab itu, instrumen pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan opsi pilihan jawaban 1-5. 

 

Tabel 4.1. Indikator Variabel laten (konstruk) Eksogen dan Endogen 

 

Konstruk Dimensi(Indikator) Indikator (simbol) 

Peluang karir Extrinsic value PK1 

PK2 

PK4 

PK5 

Intrinsic value PK8 

Job market PK3 

PK6 

PK7 

PK10 

Sikap pada 

profesi akuntansi 

Independent SPO1 

Honest SPO2 

Objective SPO3 

Unbiase SPO4 

Concern SPO5 

Reputation SPO6 

Attent SPO7 

Consistent SPO8 

Care SPO9 

Komitmen profesional Affective professional commitment KPO1 

KPO2 

Continuance professional commitment KPO4 

Konstruk Dimensi (Indikator) Indikator (Simbol) 

  KPO5 

KPO6 

Normative professional commitment KPO7 

KPO8 

Motivasi ekspektansi Extrinsic motivation ME1 

ME2 

ME3 

ME4 

ME5 

Intrinsic motivation ME6 

ME7 

ME8 

ME9 

Kecenderungan Pengambilan 

Keputusan 

Lack of 

Information 

PKE1 

PKE2 

PKE3 

Value problem PKE4 

PKE5 

PKE6 

Outcome 

Uncertainty 

PKE7 

PKE8 

PKE9 

 

 

 



  

5. Hasil Penelitian 

5.1. Hasil Estimasi per Konstruk Variabel Laten Penelitian 

 Bagian ini membahas unidimensional konsepsi yang diukur dengan Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) pada analisis SEM. CFA ditujukan untuk mengestimasi measurement model yaitu 

menguji unidimensionalitas dari konstruk variabel laten exogenous dan endogenous (Ferdinand, 

2002). Berdasarkan pemahaman di atas, hasil penelitian ini akan membahas masing-masing konstruk 

variabel laten sebelum digabungkan menjadi suatu model persamaan struktural (structural model). 

 

Tabel 5.1. Ringkasan Hasil Uji Signifikansi Bobot Indikator (Validitas) dan Reliabilitas 

Variabel   Reliabilitas P Ket 

Standardized 

Loading Factor 

 0,50 

Critical Ratio 

(C.R) 

Construct 

Reliability 

   0,70 

Variance 

Extracted 

 0,50 

  

PK (PK7) 0,693 6,141 0,764 0,277 0,000 Valid 

SPO(SPO5) 0,677 7,737 0,803 0,317 0,000 Valid 

KPO(KPO7) 0,589 5,885 0,715 0,266 0,000 Valid 

ME (ME 4) 0,767 7,350 0,813 0,336 0,000 Valid 

PKE (PKE7) 0,669 8,696 0,839 0,368 0,000 Valid 

Sumber: Diolah dari hasil output estimasi,2015 

 

5.2. Hasil Estimasi Faktor Penentu Kecenderungan Pengambilan Keputusan  (Full Model) 

Full Model digunakan untuk menguji model kausalitas yang telah dinyatakan sebelumnya dalam 

berbagai hubungan sebab akibat (Causal model) . Melalui analisis Full Model akan terlihat ada 

tidaknya kesesuaian model dan hubungan kausalitas yang dibangun dalam model yang diuji. Setelah 

measurement model dianalisis melalui Confirmatory Factor Analysis (CFA) dan dilihat bahwa 

masing-masing indikator dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah konstruk variabel  laten, 

maka sebuah Full Model dapat dianalisis dan dapat dilakukan evaluasi kriteria Goodness-of-fit dari 

Structural Model. 



  

PK  SPO  PKE  

KPO  

ME  

0,526* 
0,298 

0,309* 

-0,042 

0,357* 

0,167 

0,423* 

0,266*  

0,438*  

0,385* 

Keterangan: * Signifikan 

05,0  

Chisquares=1708.359 
Probabilitas=.000 

df=850 
GFI=.756 

AGFI=.729 
TLI=.725 

RMSEA=.064 

Gambar 5.1. Model Keseluruhan Hubungan Kausal Antar Variabel Peluang Karir, Sikap pada Profesi 

Akuntansi,  Komitmen Profesional, Motivasi Ekspektansi dan Pengambilan Keputusan  

 

Setelah secara overall sebuah structural model dapat dianggap fit, proses selanjutnya adalah 

melihat apakah ada hubungan yang signifikan dan erat antara variabel eksogen  dengan variabel 

endogen. Analisis  model   struktural  ini   berhubungan  dengan  evaluasi   terhadap koefisien atau 

parameter yang menunjukkan hubungan kausalitas atau pengaruh satu variabel laten terhadap variabel 

laten lainnya. Hubungan kausal inilah yang dihipotesiskan dalam suatu penelitian. Dalam model 

penelitian ini hasil estimasi model struktural serta evaluasi terhadap koefisien model struktural dan 

kaitannya dengan hipotesis penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut ini: 

Tabel 5.2. Nilai Intercept dan Parameter Hubungan Kausal Variabe Exogenous dan Endogenous 

Menurut Model Penelitian 

Path Standardize 

Estimate 

Unstandardize 

Estimate 

Standard 

Error 

Critical 

Ratio 

P Ket 

PKSPO 0,466 0,438 0,096 4,583 **** Valid 

PKKPO 0,422 0,423 0,106 3,997 **** Valid 

PKME 0,245 0,266 0,118 2,247 0,025  Valid 

PKPKE 0,147 0,167 0,118 1,409 0,159 Tidak Valid 

SPOKPO 0,493 0,526 0,109 4,839 **** Valid 

SPOME 0,268 0,309 0,130 2.389 0,017  Valid 

SPOPKE -0,035 -0,042 0,130 -0,328 0,743 Tidak Valid 

KPOME 0,275 0,298 0,156 1,914 0,056 Tidak Valid 

KPOPKE 0,340 0,385 0,169 2,275 0,023 Valid 

MEPKE 0,342 0,357 0,107 3,327 **** Valid 

Sumber: Diolah dari hasil output estimasi, 2015 



  

5.3. Analisis Besarnya Pengaruh Antar Variabel 

 Uji signifikansi hubungan fungsional antar variabel  dilakukan secara parsial dengan nilai 

Critical Ratio (C.R) atau probability (P) pada regression weight (lampiran 10). Nilai Critical Ratio 

sama dengan nilai Critical Student (t-value) pada model regresi biasa (non struktural). Hubungan 

antar variabel dinyatakan berpengaruh secara signifikan jika nilai C.R   1,65 atau P   0,05 pada 

tingkat signifikan 5%. Adapun arah pengaruhnya (positif atau negatif) berdasarkan nilai loading 

factor  (  ) pada standardized regression weights (lampiran 10). Selanjutnya dapat diukur kekuatan 

pengaruh antar konstruk baik pengaruh yang langsung, tidak langsung, maupun pengaruh totalnya. 

5.3.1. Besarnya pengaruh antar Konstruk untuk Full Model 

 Besarnya pengaruh antar variabel exogenous dengan variabel endogenous untuk Full Model 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 (sepuluh) hubungan pengaruh antar variabel yang 

dihipotesiskan dalam model terdapat 7 (tujuh) hubungan pengaruh yang signifikan dan 3 (tiga) 

hubungan pengaruh yang tidak signifikan pada   = 5%. Untuk melihat pengaruh signifikansi dari 

model penelitian, dapat dilihat berdasarkan nilai probabilitasnya. Selanjutnya untuk hasil estimasi 

parameter pengaruh langsung antar variabel menurut model, dapat dilihat pada Tabel 5.3 berikut ini: 

Tabel 5.3. Hasil Estimasi Parameter Pengaruh Langsung Antar Variabel Menurut Model 

Variabel  

Berpengaruh 

Variabel 

Dipengaruhi 

Simbol Nilai 

Estimasi 

Critical 

Ratio 

P KET 

(PK) 

Peluang Karir 

SPO. Sikap pada Profesi  

          Akuntansi 

KPO. Komitmen Profesional 

ME.   Motivasi Ekspektansi 

PKE. Pengambilan  

          Keputusan 

1  

 

1  

1  

1  

0,438 

 

0,423 

0,266 

 

0,167 

4,583 

 

3,997 

2,247 

 

1,409 

**** 

 

**** 

0,025 

 

0,159 

S 

 

S 

S 

 

TS 

(SPO) 

Sikap pada Profesi 

Akuntansi 

KPO. Komitmen Profesional 

ME.   Motivasi Ekspektansi 

PKE. Pengambilan  

          Keputusan 

2  

2  

2  

0,526 

0,309 

 

-0.042 

4,839 

2,389 

 

-0,328 

**** 

0,017 

 

0,743 

S 

S 

 

TS 

(KPO) 

Komitmen Profesional 

ME.   Motivasi Ekspektansi 

PKE. Pengambilan  

          Keputusan 

3  

3  

0,298 

0,385 

1,914 

2,275 

0.056 

0,023 

TS 

S 

(ME) 

Motivasi Ekspektansi 

PKE. Pengambilan  

          Keputusan 

4  0,357 3,327 **** S 

Sumber: Hasil olahan data, 2015 

Ket:  S   = Signifikan 

        TS = Tidak Signifikan 



  

 

5.3.2. Besarnya Direct Effect, Indirect Effect dan Total Effect antar Konstruk 

Efek langsung (Direct Effect) adalah koefisien dari semua garis koefisien dengan anak panah 

satu ujung. Efek tidak langsung (Indirect Effect) adalah efek yang muncul melalui sebuah variabel 

antara atau intervening  atau pengaruh dari variabel exogenous terhadap variabel endogenous 

dependent melalui variabel endogenous intervening. Efek total (Total Effect) adalah efek dari berbagai 

hubungan atau hasil penjumlahan antara pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Besarnya 

Direct Effect,  Indirect Effect dan Total Effect dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut: 

Tabel 5.4. Besarnya Direct Effect, Indirect Effect dan Total Effect  

No Path Simbol Direct Effect Indirect Effect Total Effect 

1 PK   SPO 1  0,438 0,000 0,438 

2 PK   KPO 1  0,423 0,230 0,653 

3 PK   ME 1  0,266 0,330 0,596 

4 PK   PKE 1  0,167 0,446 0,613 

5 SPO   KPO 2  0,526 0,000 0,526 

6 SPO   ME 22,2    0,309 0,157 0,466 

7 SPO   PKE 422,2    -0,042 0,369 0,326 

8 KPO   ME 2  0,298 0,000 0,298 

9 KPO   PKE 42,3    0,385 0,106 0,491 

 10 ME   PKE 4  0,357 0,000 0,357 

Sumber: Hasil olahan data, 2015 

 

5. Penutup 

 Hasil analisis atas pengujian hipotesis ternyata peluang karir  berpengaruh positif dan signifikan 

pada kecenderungan pengambilan keputusan apabila melalui variabel endogenous intervening yaitu 

sikap pada profesi akuntansi, komitmen profesional dan motivasi ekspektansi.  Apabila tidak melalui 

variabel endogenous intervening maka peluang karir tidak berpengaruh positif dan signifikan pada 

kecenderungan pengambilan keputusan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa peluang 

karir berpengaruh positif dan signifikan pada kecenderungan pengambilan keputusan sesuai model 

analisis yang diestimasi benar terbukti. Sesuai hasil output model yang diestimasi yang dapat dilihat 

pada Gambar 5.1 menunjukan bahwa peluang karir berpengaruh positif dan signifikan pada  



  

kecenderungan pengambilan keputusan apabila melalui 4 (empat) diagram jalur. Dua diagram jalur 

pertama  menjelaskan bahwa peluang karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kecenderungan pengambilan keputusan apabila melalui 2 (dua) variabel endogenous intervening 

berikut ini: 1) sikap pada profesi akuntansi dan komitmen profesional; 2)  sikap pada profesi 

akuntansi dan motivasi ekspektansi. Dua diagram jalur berikutnya hanya melalui 1 (satu) variabel 

endogenous intervening  yaitu melalui komitmen profesional dan motivasi ekspektansi.  

Besarnya pengaruh peluang karir sebagai variabel exogenous terhadap kecenderungan 

pengambilan keputusan sebagai variabel endogenous  dependent (variabel target) dapat dilihat pada 

Tabel 5.4. Hasil output estimasi pada  tabel ini sejalan dengan hasil uiji hipotesis. Dimana direct effect 

(pengaruh langsung) peluang karir terhadap kecenderungan pengambilan keputusan hanya sebesar 

0,167. Hasil output estimasi  ini sesuai dengan penjelasan diagram jalur sebelumnya dan hasil uji 

hipotesis bahwa peluang karir tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan 

pengambilan keputusan apabila tidak melalui variabel intervening. Adanya indirect effect (pengaruh 

tidak langsung)  dari 3 (tiga) variabel endogenous intervening (sikap pada profesi akuntansi, 

komitmen profesional dan motivasi ekspektansi) sebesar 0,446  menyebabkan total effect (total 

pengaruh) menjadi besar yaitu 0,613. Hasil output estimasi ini menunjukkan bahwa peluang karir  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan pengambilan keputusan apabila melalui 

variabel endogenous intervening yaitu sikap pada profesi akuntansi, komitmen profesional dan 

motivasi ekspektansi. Dengan demikian, hasil pengujian hipotesis dan hasil output estimasi 

menunjukkan hasil uji yang sama. Hasil uji riset ini menyatakan bahwa besarnya peluang karir 

ditentukan oleh  2 (dua) faktor kunci yaitu sektor pendidikan dan organisasi profesi yang akan 

memegang peranan penting bagi suksesnya integrasi jasa akuntan di kawasan ASEAN, dimana para 

Akademisi dan organisasi profesi harus bekerjasama meningkatkan kualitas akuntan profesional. 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka simpulan  

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Model pengambilan keputusan dengan mengestimasi variabel exogenous peluang karir  dan 

kecenderungan pengambilan keputusan memilih profesi akuntan sebagai variabel endogenous 



  

dependent (variabel target) menghasilkan temuan bahwa peluang karir  tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kecenderungan pengambilan keputusan memilih profesi akuntan apabila tidak 

melalui variabel  endogenous intervening. 

Peluang karir  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan keputusan  memilih 

profesi akuntan apabila melalui variabel endogenous intervening sikap pada profesi akuntansi, 

komitmen professional dan motivasi ekspektansi .  

Direct effect (pengaruh langsung) peluang karir terhadap kecenderungan pengambilan keputusan 

memilih profesi akuntan hanya sebesar 0,167 sehingga peluang karir tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kecenderungan pengambilan keputusan memilih profesi akuntan. 

Adanya indirect effect (pengaruh tidak langsung)  dari 3 (tiga) variabel endogenous intervening 

(sikap pada profesi akuntansi, komitmen profesional dan motivasi ekspektansi) sebesar 0,446  

menyebabkan total effect (total pengaruh) peluang karir terhadap kecenderungan pengambilan 

keputusan memilih profesi akuntan menjadi besar yaitu 0,613. Hasil output estimasi ini mendukung 

hasil uji hipotesis penelitian bahwa peluang karir  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kecenderungan pengambilan keputusan memilih profesi akuntan apabila melalui variabel endogenous 

intervening yaitu sikap pada profesi akuntansi, komitmen profesional dan motivasi ekspektansi. 

5.2. Implikasi Hasil Penelitian 

5.2.1. Untuk Akuntan Pendidik  

 Mutual Recognition Arrangement (MRA) menjadi fondasi dari pengembangan profesi akuntansi 

di kawasan ASEAN yang semakin terintegrasi dengan berlakunya ASEAN Economic Community 

(AEC) atau MEA. Ada lima unsur yang akan saling diakui di MRA jasa akuntansi yaitu pendidikan, 

izin praktik, kompetensi, pengalaman dan kesesuaian dengan standar dan panduan International 

Federation of Accountants ( IFAC). Faktor kunci yang akan memegang peranan penting bagi 

suksesnya integrasi jasa akuntan di kawasan ASEAN adalah dari sektor pendidikan. Para Akademisi 

dan organisasi profesi harus bekerjasama meningkatkan kualitas akuntan profesional. Tantangan 

terbesar bagi para pendidik saat ini adalah menyesuaikan standar pendidikan akuntansi internasional 

(International Accounting Education Standards), peningkatan kualitas kurikulum dan pengajaran, dan 

pelatihan serta pengembangan kompetensi para pendidik melalui Pendidikan Profesional 



  

Berkelanjutan (PPL). Output yang sangat diharapkan dari bidang pendidikan yaitu peningkatan kri 

ompetensi lulusan akuntansi sehingga makin berkualitas dan mampu bersaing di kawasan ASEAN. 

Program Menteri Ristek dan Dikti saat ini yang adalah seorang akuntan sangat mendukung dalam 

mengembangkan pendidikan berbasis riset. Riset akuntansi oleh para akademisi  melalui  Tridharma 

Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan oleh kalangan industri . Oleh sebab itu, bidang pendidikan dapat 

memanfaatkan momentum ini dengan melakukan kerjasama riset dengan berbagai Universitas di 

kawasan ASEAN. 

5.2.2. Untuk organisasi profesi (IAI) 

 Pasar akan menjadi faktor dominan dalam hal menyediakan tenaga akuntan profesional. Semakin 

besar kebutuhan pasar akan akuntan, akan semakin bertambah ketertarikan untuk menjadi akuntan 

profesional. Dari sisi penawaran kesempatan berkarir saat ini sebenarnya tidak ada masalah karena 

ada sekitar 400 ribu entitas yang membutuhkan akuntan profesional (Majalah Akuntansi, edisi 

Desember 2014).  Apalagi dengan dibukanya MEA maka permintaan akan tenaga profesional makin 

bertambah. Profesi harus terlibat dalam penciptaan pasar kerja sekaligus menjadi penghasil dan 

penjaga profesionalisme akuntan profesional. IAI sebagai bagian dari organisasi profesi akuntan dunia 

harus mengatur dirinya sesuai international best practise yang harus menegakkan  etika dan integritas 

di satu sisi dan meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme di sisi lain.  

5.2.3. Untuk anggota profesi  

 Adanya MRA dan dibukanya MEA dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi para 

akuntan profesional. Dampak positif nampak nyata dengan terbuka lebarnya kesempatan berkarir 

bukan hanya di negara sendiri tapi dapat berkiprah di negara lain yang berada di kawasan ASEAN. 

Tetapi dampak negatifnya timbul apabila para akuntan profesional saat ini tidak memiliki kompetensi 

yang layak untuk bersaing dengan akuntan profesional dari negara lain. Para akuntan profesional 

harus selalu meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan 

(PPL). Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan pada dua bidang akuntansi seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya yaitu bidang pendidikan dan organisasi profesi. Keduanya harus saling 

bekerjasama dalam upaya meningkatkan integritas dan profesionalisme akuntan profesional.   

5.3. Keterbatasan penelitian 



  

 Riset ini hanya dilaksanakan pada satu waktu sehingga stabilitas variabel yang dikembangkan 

pada path diagram sehubungan dengan pengambilan keputusan belum dapat menggambarkan 

hubungan kausalitas. Sebaiknya riset dilakukan dalam bentuk longitudinal studies untuk dapat 

mengklarifikasi hubungan kausalitas. Uji validitas dan reliabilitas perlu dilakukan kembali pada 

responden yang berbeda sebelum mengambil keputusan mengenai indikator yang membentuk variabel 

dalam model analisis kecenderungan pengambilan keputusan yang akan diestimasi.   

Tidak menjelaskan secara spesifik arah kerjasama dengan SMA. Riset ini tidak membedakan 

apakah mahasiswa memilih profesi  karena mereka familiar dengan akuntansi sejak SMU atau karena 

program penekanan promosi pada SMU menyebabkan mereka tertarik pada profesi akuntan.  

5.4. Penelitian Lanjutan 

Riset untuk meneliti karakteristik mahasiswa akuntansi terutama mengenai keraguan mereka 

untuk berkarir sebagai akuntan sebaiknya dirancang dalam bentuk longitudinal design, dimana 

keraguan mengambil keputusan ini akan diteliti pada awal dan akhir proses pengambilan keputusan. 

Riset melalui longitudinal study dimotivasi oleh hasil survey dari American Accounting Program 

pada akhir tahun 1980-an. 

Untuk lebih mendalami faktor-faktor yang mempengaruhi professional commitment perlu 

melihat lebih jauh mengenai karakteristik struktur dalam seting pekerjaan sebagai seorang 

profesional. 

Dibandingkan dengan sikap yang didasarkan pada emosi (affectively oriented), sikap yang 

didasarkan pada nilai (cognitively oriented) lebih baik dalam memprediksi perilaku para mahasiswa 

dan kedua sikap ini tidak saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga disarankan untuk 

penelitian lanjutan. 

Perlu dilakukan measurement model  melalui Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk 

indikator yang menjelaskan konstruk variabel laten yang akan dimasukan pada model persamaam 

struktural yang akan diestimasi. 

Sebaiknya model persamaan struktural yang diuji dalam riset ini direvisi kembali dengan tidak  

menguji diagram jalur hubungan sikap pada profesi akuntan publik  terhadap pengambilan keputusan 

dan komitmen operasional terhadap motivasi ekspektansi. Modifikasi  model perlu dilakukan untuk 



  

memperbaiki penjelasan teoritis agar diperoleh  model fit  atau goodness-of-fit untuk mengetahui 

seberapa jauh model yang dihipotesiskan “fit” atau cocok dengan sampel data.   
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