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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha saat ini telah menyediakan lapangan kerja yang 

beraneka ragam bagi angkatan kerja. Salah satu yang tergolong dalam angkatan 

kerja adalah sarjana. Sarjana ekonomi khususnya Akuntansi, yang merupakan 

bagian dari ilmu ekonomi dapat memilih berbagai pilihan karir atau lapangan 

pekerjaan, antara lain yaitu bekerja sebagai Akuntan publik di Kantor Akuntan 

Publik  (KAP), Akuntan Pendidik di suatu lembaga pendidik atau Universitas, 

Akuntan Pemerintah di instansi pemerintah dan Akuntan perusahaan. (Nur Azlina, 

2009).  

Mahasiswa tahun terakhir menjelang kelulusannya tentunya telah memiliki 

rencana atau paling tidak memikirkan mengenai alternatif langkah yang akan di 

tempuh setelah kelulusannya. Pada dasarnya, minat menentukan pilihan karir 

seseorang sesuai kepribadian, kemampuan, dan latar belakangnya. Minat adalah 

kondisi yang terjadi disertai dengan perasaan senang dihubungkan dengan 

keinginan sendiri. Minat dianggap sebagai perantara faktor-faktor motivasional 

yang mempunyai dampak pada suatu perilaku (Mahmud, 2009 :89). 

Sebagai seorang individu yang inigin maju dan berkembang, maka perlu 

memotivasi diri untuk meningkatkan kualitas diri sebagai upaya menghadapi 

persaingan yang  semakin berat diantara sesama tenaga kerja. Motivasi merupakan 

serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai 
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hal-hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut 

merupakan invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu 

bertingkah laku dalam mencapai tujuan (Rivai, 2006). 

Parameter yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas lulusan 

pendididkan tinggi (Machfoedz, 2001 dalam Icuk Rangga, 2006) ialah 

conformance dan performance. Kecocokan lulusan dapat dilihat dari gaji awal, 

lamanya lulusan memperoleh pekerjaan, posisi ditempatkannya bekerja, 

kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, relevansi antara latar belakang 

pendidikannya dengan pekerjaan yang dijalankan. Kinerja kualitas lulusan dapat 

dilihat dari indeks prestasi, kemampuan bahasa asing, lamanya studi, penghargaan 

yang diperoleh selama studi. 

Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok telah 

mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh 

organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam 

pengukuran, maka kinerja seseorang tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada 

tolak ukur keberhasilannya. 

Penelitian ini dilakukan di STIE Perbanas Surabaya karena berdasarkan 

observasi singkat yang dilakukan oleh peneliti, sebagian besar mahasiswa STIE 

Perbanas Surabaya jurusan Akuntansi memiliki minat untuk bekerja di Kantor 

Akuntan Publik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil lokasi 

penelitian di STIE Perbanas Surabaya. 

Berdasarkan pada pemikiran diatas mendororng untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : 
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Pengaruh Motivasi dan Kinerja terhadap Minat Mahasiswa STIE Perbanas 

Surabaya Untuk Berkarir di Kantor Akuntan Publik (KAP).  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa STIE Perbanas 

Surabaya untuk berkarier di Kantor Akuntan Publik? 

2. Apakah ada pengaruh kinerja  mahasiswa terhadap minat mahasiswa STIE 

Perbanas Surabaya untuk berkarir di Kantor Akuntan Publik? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan yang telah diuraikan diatas, 

maka tujuanyang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh motivasi terhadap minat 

mahasiswa STIE Perbanas Surabaya untuk berkarir di Kantor Akuntan 

Publik. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja mahasiswa terhadap 

minat mahasiswa STIE Perbanas Surabaya untuk berkarir di Kantor 

Akuntan Publik 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat: 
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Bagi  STIE Perbanas 

1. Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah 

perpustakaan STIE Perbanas Surabaya 

2. Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan 

Mahasiswa STIE Perbanas sebagai pertimbangan dalam pemilihan karir terutama 

Mahasiswa Akuntansi 

Bagi Penulis 

1. Berdasarkan penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengetahui 

hubungan yang terjadi antara motivasi, kinerja, dan minat mahasiswa 

STIE Perbanas Surabaya, untuk mempersiapkan diri dalam dunia 

kerja yang nyata.  

2. Berdasarkan Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan 

pengetahuan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang diperoleh 

selama perkuliahan dibandingkan dengan penerapannya secara nyata. 

Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, bahan acuan, serta 

dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara umum merujuk pada 

pedoman penulisan skripsi STIE Perbanas Surabaya. Adapun sistematika 

penulisan sebagai berikut : 
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BAB I  :     Pendahuluan  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sitemetika 

penulisan. 

BAB II :    Tinjauan Pustaka 

Bab ini menjelaskan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka 

pikir, dan diakhiri dengan hipotesis penelitian. 

BAB III :   Metode Penelitian  

Bab ini terdiri rancangan penelitian, batasan-batasan penelitian, 

identifikasi variabel penelitian, pengukuran variabel dan definisi 

operasional, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, 

instrumen penelitian, data dan metode pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

 


