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ABSTRAKSI Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi telah mempengaruhi pola 
berfikir seseorang dalam memandang konsep hidup seperti berkarier. Hal ini nampak pada 
semakin meningkatnya pendidikan pada perempuan. Pemilihan karier di bentuk pada awal 
masa menempuh pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini ditempuh dalam rangka memenuhi 
tujuan pekerjaan. Dengan bekal pendidikan yang dimiliki membuat kaum perempuan ikut 
serta dalam bekerja. Dominasi kaum laki-lakipun mulai terkikis seiring tidak sedikitnya 
perempuan yang mempunyai peranan lebih. Kebanyakan perempuan lebih memilih pada 
pekerjaan yang nyaman. Namun tetap saja masih ada diskriminasi pada suatu pekerjaan 
tertentu. Salah satu bidang yang terkena dampak adalah bidang akuntansi yang tidak terlepas 
dari diskriminasi gender. Panjangnya tahapan yang harus di tempuh mahasiswa akuntansi 
untuk mendapatkan karier yang di inginkan sesuai dengan prosedur yang berlaku 
menyebabkan mahasiswi akuntansi banyak menyelesaikan pendidikan tinggi mereka hanya 
sampai S1 Akuntansi saja. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
membuktikan pengaruh gender dan masa studi terhadap preferensi gaya kerier pada 
mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Jurusan 
Akuntansi. Jumlah sampel yang dibutuhkan 180 responden, namun untuk menghindari 
kesalahan dalam pengolahan data maka tiap kategorikal dalam setiap masa studi dilebihi 10 
responden. Jadi total sampel yang diteliti adalah 240 responden. Teknik analisis yang 
digunakan adalah uji regresi logistik, dan persamaan regresi dalam penelitian ini adalah: 
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secara bersama-sama terhadap preferensi gaya karier dengan tingkat signifikansi kurang dari 
0,05. Terdapat pengaruh variabel gender dan masa studi secara parsial terhadap preferensi 
gaya karier dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Pengaruh secara parsial ini 
mnunjukkan bahwa mahasiswa akan memilih pekerjaan yang menuntut/menantang. Nilai dari 
Nagelkerke R2 sebesar 0.133. Hal ini berarti 13.3% perubahan variabel terikat mampu 
dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang dimasukkan dalam model, sedangkan sisanya 
86.7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model (faktor galat).  
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