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Abstract 

Mentoring and peer programs are applied by Public Accounting Firm because of 
their positive impact to Public Accounting Firm that have specific characteristic in 
temporer team work. However, practically these programs have perceived barries in 
career improvement.It involves 64 accountant as sample of this research. This research 
want to know the corelation of  factors that expected with perceived barriers. There are 
several factors sucs as formalisation relations, gender, position, firm size, formalization 
of policy and organization procedures. Statistically model by Anova and logistic 
Regression (p< 0.05) is found that status of formalisation relations, gender, position, 
formalization of policy and organization procedures influence to perceived barriers in 
career improvement and firm size  do not give impact to the perceived barriers in career 
improvement.  

 
PENDAHULUAN 

Pada umumnya setiap jenjang karir seseorang diawali dengan mengenali 
kompleksitas dan karakteristik pekerjaan yang akan dilakukannya, mengenali lingkungan 
organisasi baik budaya perusahaan, interaksi antara atasan dengan bawahan dan rekan 
sekerjanya. Proses ini dikenal dengan istilah pementoran seperti yang sering dilakukan di 
Kantor Akuntan Publik (KAP). Allen et al (2000) mendefinisikan mentor adalah orang 
yang biasanya dipertimbangkan, lebih berpengalaman, yang mendukung, melatih, 
mengajar cara-cara atau mendorong yang lain sebagaimana dia mengejar tujuan karirnya  

Tugas mentor adalah menjelaskan peraturan organisasional dan kebijakan 
perusahaan, mengusulkan tindakan alternatif. Keuntungan bagi organisasi dengan adanya 
pementoran ini adalah mentor menanamkan dan mengembangkan nilai dan norma 
organisasi dan memfasilitasi pengembangan bakat manajerial secara profesional serta 
mendidik karyawan yang kurang berpengalaman  (Hunt dan Michael; 1983 dalam 
Kaplan, Keinath dan Walo, 2001). Dalam Kantor Akuntan Publik selain terbentuk 
hubungan pementoran, juga terbentuk hubungan sejawat yaitu meliputi individu dengan 
posisi sejenis (Kaplan et al, 2001). 

Jenis komunikasi yang terjadi dalam perusahaan bisa bersifat formal dan bisa 
juga bersifat non formal, walaupun pementoran ini umumnya merupakan bagian 
komunikasi perusahaan yang bersifat tidak spontan atau terjadi karena aturan perusahaan  
namun Dirsmith dan Covaleski (1985) menyimpulkan bahwa pementoran yang terdapat 
di Akuntan Publik merupakan proses komunikasi informal karena terjadi diluar sistem 
komunikasi formal perusahaan yang terjadi pada saat mentor dan terasuh  saling 
menghormati satu dan yang lain. 

Dirsmith dan Covaleski (1985) menemukan bahwa banyak manajer yang 
mempunyai mentor sedang beberapa level staf dengan jabatan yang lebih rendah tidak 
memiliki mentor. Staf yang memiliki mentor menjelaskan bahwa dirinya merasa 
memiliki pemikiran dan tindakan yang sesuai dengan KAP, mendapatkan dukungan dan 
bimbingan yang cukup dalam promosi dan lebih memahami kebijakan KAP  

Isu gender dalam proses pementoran di akuntan publik menjadi masalah yang 
cukup besar, banyak alasan yang dikemukakan yang berkaitan dengan ketidakmampuan 
wanita dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan dan juga dalam interaksi sosial di 
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lingkungan pekerjaannya. Ragins dan Cotton (1991) menemukan bahwa wanita 
menghadapi hambatan interpersonal dalam hal gender serta organisasi yang dapat 
mengakibatkan mereka malas untuk membina hubungan dengan mentor potensial. 

Dalam proses pementoran melibatkan hubungan antar mentor dan terasuh. 
Menurut Kaplan et al (2001) dan Roche (1979) karakteristik mentor adalah orang atau 
bagian organisasi dengan peringkat yang lebih tinggi dalam pengetahuan dan pengalaman 
untuk memberikan dukungan pada pengembangan karir terasuh sehingga biasanya 
mentor adalah orang yang bekerja lebih lama, lebih berpengalaman yang memberi 
nasehat, bimbingan dan dukungan terhadap pengembangan karyawan yang lebih muda, 
dan kurang berpengalaman. Menurut Kaplan et al (2001) jabatan dalam organisasi 
berpengaruh terhadap kemampuan individu untuk mengembangkan hubungan 
pementoran.  

Ukuran KAP  beragam sesuai dengan berbagai macam skala, bisa didasari dari 
jumlah karyawan, cakupan geografisnya  dimana ukuran tersebut berdampak pada 
kompetisi yang terjadi serta tekanan pekerjaan yang dirasakan dan hal ini berpengaruh 
juga pada hubungan mentor dan terasuhnya karena semakin besar skala KAP maka 
semakin sedikit waktu yang bisa diperoleh dalam hubungan antara mentor dan terasuh 
yang berpengaruh pada kualitas hubungan pementoran.  

Formalisasi kebijakan dan prosedur merupakan suatu kerangka yang 
menunjukkan seluruh kegiatan untuk pencapaian tujuan oraganisasi, hubungan antar 
fungsi dan wewenang dan tanggung jawab yang mencerminkan mekanisme formal 
dimana organisasi dikelola. (Bamber, Snowball dan Tubbs, 1989). Bila  KAP tidak 
memformalisasikan kebijakan dan prosedur organisasi yang baku maka auditor senior 
atau mentor berperan dalam mengawasi pekerjaan stafnya serta memberikan bantuan bila 
diperlukan dan jika pengawasan mentor lemah menyebabkan terasuh melaksanakan 
tugasnya tanpa pedoman.  

 
TINJAUAN LITERARUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
PEMENTORAN  

Hubungan pementoran penting dalam pengembangan karir bagi karyawan dalam 
organisasi. Menurut Hunt dan Michael (1983) dan Kram (1983) mentor adalah individu 
dengan kemampuan yang lebih tinggi yang berkomitmen untuk memberikan 
pengembangan karir para terasuh. Fungsi mentor menurut Ragin dan Cotton (1991) 
adalah membantu para terasuhnya melalui 2 tipe perilaku atau fungsi yaitu fungsi 
pengembangan karir yang memfasilitasi pengembangan terasuh dalam organisasi dan 
fungsi psikososial yang memberikan kontribusi peningkatan personal dan pengembangan 
profesionalitas. 
 
HUBUNGAN PEMENTORAN DAN HUBUNGAN SEJAWAT 

Ponemon (1992) dalam Kaplan (2001) menegaskan bahwa budaya perusahaan 
akuntan publik mempunyai pengaruh besar terhadap keyakinan dan nilai personelnya. 
Menurut Dirsmith dan Covaleski (1985) terdapat tiga ide yang muncul dalam hubungan 
pementoran yaitu pertama, pementoran merupakan hubungan yang melibatkan mentor 
dan terasuh. Mentor merupakan orang yang memiliki kemampuan, keyakinan diri, mau 
berbagi dan melindungi dan dapat dipercaya sedangkan terasuh menunjukan loyalitas, 
visibilitas tinggi, kinerja yang baik, menunjukan profesionalitas dan komitmen. Kedua, 
hubungan tersebut bersifat comfortable satu dengan yang lain. Ketiga, hubungan 
pementoran terbentuk pada periode waktu pada saat terasuh dan mentor mempunyai 
waktu dalam keadaan nyaman dan layak dipercaya. 
 Sejawat seringkali mempunyai sedikit kekuasaan dan pengaruh dari pada mentor. 
Hubungan sejawat dimaksudkan membantu karir setiap sejawat. Sejawat mendapatkan 
manfaat dengan berbagi, berdiskusi mengenai strategi karir dan memberikan kebutuhan 
emosional dan psikologikal (Kram dan Isabella, 1985). 
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Karena hubungan sejawat meliputi individu dengan posisi yang sama, maka 
hambatan yang dirasakan dalam membentuk hubungan sejawat kemungkinan lebih kecil 
dari pada yang dirasakan dalam hubungan pementoran. 
Ha1: Akuntan publik merasakan hambatan peningkatan karir dalam hubungan 
pementoran yang lebih besar dibandingkan hambatan peningkatan karir dalam  hubungan 
sejawat 
 
HAMBATAN YANG DIRASAKAN DENGAN MENTOR FORMAL DAN  
MENTOR INFORMAL  

Individu dengan mentor merasakan hambatan yang lebih rendah dari pada 
individu tanpa mentor (Viator, 1999) dalam pengujian hambatan terkait dengan akses 
mentor dan keinginan mentor. Dengan pengecualian studi Viator (1999) pengujian 
hambatan yang dirasakan secara penuh antara individu tanpa mentor kemungkinan 
menghasilkan yang sejenis bila dengan mentor. Menurut Viator (1999), akuntan mungkin 
memilih tidak memasuki hubungan pementoran dengan alasan lain dari pada merasakan 
hambatan yang besar apabila hubungan pementoran bersifat sukarela.  

Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa pementoran memiliki banyak 
sekali keuntungan dan sisi positif bagi pengembangan karir dibanding yang bukan terasuh 
atau tidak memiliki terasuh misalnya: terasuh akan menerima lebih banyak promosi 
(Dreher dan Ash, 1990; Scandura, 1992), menerima pendapatan yang lebih besar (Chao, 
Walz dan Gardner, 1992; Dreher dan Ash, 1990; Whitely, Dougherty dan Dreher, 1991) 
dan dilaporkan juga lebih aktif (Scandura, 1992) dan kepuasan karir (Fagenson,1989). 
Sedangkan bagi organisasi, pementoran memiliki dampak positif bagi sosialisasi 
organisasional (Ostroff dan Kozlowski, 1983), kepuasan kerja (Koberg, Boss, Chapell 
dan Ringer, 1994) dan mengurangi keinginan berpindah (Viator dan Scandura, 1991) 

Staf yang tidak memiliki mentor menjelaskan bahwa dirinya tidak secara penuh 
merasa menyatu dengan perasaan. Di sisi lain, anggota staf yang  memiliki mentor 
cenderung mengindikasikan merasa selaras dengan cara berpikir dan tindakan 
perusahaan, lebih dibimbing dan didukung selama proses promosi dan lebih mengetahui 
kebijakan perusahaan. 

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis:  
Ha2: Akuntan publik yang memiliki mentor formal merasakan hambatan pada 
peningkatan karir yang lebih kecil dibanding akuntan publik yang memiliki mentor 
informal 
     
HAMBATAN YANG DIRASAKAN DAN GENDER 

Perkembangan emansipasi beberapa dekade belakangan ini menyebabkan 
banyaknya tenaga kerja wanita memasuki dunia kerja, bahkan pada bidang-bidang yang 
diasosiasikan dengan pekerjaan laki-laki seperti akuntan publik yang umumnya  steriotipe 
pekerjaan laki-laki. Menurut Scandura dan Viator (1994) terdapat perbedaan antara 
terasuh  wanita dan laki-laki dalam jenis pementoran yang diperoleh yang berkaitan 
dengan hambatan yang lebih tinggi pada wanita dalam akuntan publik. Kaplan et al 
(2001) mendukung bahwa pekerja wanita menghadapi hambatan yang lebih besar untuk 
memperoleh mentor dari pada akuntan publik laki-laki. Wanita merasakan hambatan yang 
lebih besar dari pada laki-laki namun, hambatan yang dirasakan ini rupanya tidak 
menghalangi wanita dalam pembentukan pementoran, karena baik wanita maupun laki-
laki sama-sama mempunyai mentor. Ragins (1989) memberikan penjelasan mengapa 
mentor laki-laki kurang suka membimbing terasuh  wanita karena persepsi bahwa terasuh  
wanita mempunyai risiko yang lebih besar dari laki-laki.  

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis:  
Ha3: Akuntan publik wanita dengan mentor laki-laki akan merasakan hambatan 
peningkatan karir yang paling besar dibanding kombinasi gender mentor dan terasuh 
lainnya. 
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HAMBATAN YANG DIRASAKAN DAN JABATAN 
Menurut Kaplan et al (2001) jabatan dalam organisasi berpengaruh terhadap 

kemampuan individu untuk mengembangkan hubungan pementoran. Jabatan yang lebih 
tinggi akan lebih tertarik dengan hubungan pementoran. Akuntan publik dengan jabatan 
yang lebih rendah akan merasakan hambatan yang lebih besar dalam hubungan 
pementoran dibanding akuntan publik dengan jabatan yang lebih tinggi.  

Telah diketahui secara umum bahwa pementoran berperan besar dalam 
pengembangan karir terasuh (Allen, et al, 2000; Dreher and Ash, 1990; Scandura, 1992; 
Whitely et al, 1991). Akan tetapi piramida organisasi perusahaan tidak memberikan 
kesempatan kepada terasuh untuk memilih senior employee yang tepat dalam 
membangun hubungan pementoran. Kram (1983).  

Mentor merasakan bahwa ada hambatan-hambatan dalam pementoran terasuh. 
Hambatan tersebut berkaitan dengan pandangan dan latar belakang mentor  seperti 
kurangnya waktu untuk pementoran, perasaan tidak kompeten untuk menjadi mentor, 
atau masalah yang berkaitan dengan pekerjaan mentor itu sendiri (Ragins dan Cotton, 
1993). Terasuh dengan kinerja tinggi akan meningkatkan karir mentornya dan mentor 
yang berhasil membina terasuhnya akan memperoleh reputasi sebagai pencetak bintang 
dan akan mampu membangun kesuksesan bagi kemajuan karirnya dalam organisasi. 
Perkembangan terasuh dapat meningkatkan pengaruh mentor dalam organisasi (Hunt and 
Michael, 1983). Berdasarkan penelitian di atas maka peneliti mengajukan hipotesis:  
Ha4: Akuntan publik dengan jabatan staf akan merasakan hambatan peningkatan karir 
yang lebih besar dibandingkan dengan akuntan publik dengan jabatan yang lebih tinggi 
lainnya 
 
HAMBATAN YANG DIRASAKAN DAN UKURAN PERUSAHAAN 

Ukuran kantor Akuntan publik umumnya dikategorikan menjadi skala besar, 
kecil dan menengah yang ditandai dengan banyaknya jumlah karyawan, atau dari skala 
kantor akuntan tersebut yaitu internasional, regional, ataukah lokal. Dengan perbedaan 
ukuran antara kantor akuntan publik menyebabkan perbedaan lingkungan. Kaplan, et al 
(2001) menyebutkan bahwa KAP besar seperti 5 besar mempunyai karakteristik yang 
sangat kompetitif dan penuh tekanan. Dengan kondisi ini menyebabkan terasuh akan 
mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk menemui mentornya. Dengan kondisi diatas 
menyebabkan terdapat hubungan antara ukuran kantor akuntan dengan hambatan yang 
dirasakan berhubungan dengan ukuran perusahaan. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa karyawan pada level yang lebih tinggi 
memiliki frekuensi hubungan pementoran yang lebih tinggi  

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis:  
Ha5:  Akuntan publik yang bekerja di KAP besar akan merasakan hambatan peningkatan 
karir yang lebih besar dibanding akuntan publik yang bekerja di KAP kecil.  
 
HAMBATAN YANG DIRASAKAN DAN FORMALISASI KEBIJAKAN DAN 
PROSEDUR ORGANISASI 

Formalisasi merupakan tingkatan dimana aktivitas organisasi dimanifestasi dalam 
dokumen tertulis mengenai prosedur, job description, regulasi dan manual kebijakan 
(Hall, 1996).  Lebih jauh Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1997) menyatakan 
formalisasi mengacu pada seberapa luas kebijakan, aturan dan prosedur dalam bentuk 
tertulis dan dilaksanakan dalam organisasi. Suatu struktur organisasi yang sangat formal 
menjadi satu bagian dengan aturan dan prosedur menjelaskan apa yang akan dilakukan 
masing-masing individu. 
 Sedangkan Wash dan Dewar (1987) dalam Bozeman dan Scott ( 1996) 
berpendapat formalisasi dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi administrasi 
organisasi karena dengan formalisasi dapat mengurangi ketidakpastian, dapat 
memfasilitasi produktifitas kerja dan meningkatkan kepuasan kerja. Formalisasi dapat 
meningkatkan kepastian dalam proses informasi dan penggunaan informasi tersebut (Daft 
dan Lengel, 1986).  
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 Dengan adanya formalisasi atas prosedur dan kebijakan perusahaan maka akan 
membantu mengurangi hambatan yang dirasakan dalam proses hubungan pementoran, 
karena adanya arahan, kepastian tugas dan prosedur yang harus dilakukan terasuh dalam 
bekerja telah jelas. Hal ini bukan hanya berpengaruh terhadap terasuhnya, namun juga 
kepada mentor karena mentor dapat mengarahkan terasuhnya dengan lebih baik dengan 
adanya prosedur dan kebijakan yang jelas. Mentor dan terasuh dapat bekerjasama lebih 
baik dengan acuan prosedur dan kebijakan perusahaan.   

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis:  
Ha6: Akuntan publik yang bekerja di KAP dengan formalisasi kebijakan dan prosedur 
organisasi  yang tertulis akan merasakan hambatan peningkatan karir yang lebih kecil 
dibanding akuntan publik yang bekerja di KAP dengan formalisasi kebijakan dan 
prosedur yang tidak tertulis.   
 

METODA PENELITIAN 

Populasi penelitian ini adalah Akuntan Publik yang terdapat di Pulau Jawa, 
karena sebagian besar KAP terutama yang berskala sedang dan besar terdapat di Pulau 
Jawa. Pemilihan KAP dilakukan secara purposive yaitu KAP yang berada di ibu kota 
provinsi dan terdapat banyak perusahaan publik. Data diambil dari Direktori Akuntan 
Publik yang dikeluarkan oleh IAI . Data penelitian diperoleh melalui kuisioner, melalui 
jasa pos (mail survey)  kepada  profesional KAP sebanyak 450 kuisioner dengan tingkat 
respon yang diharapkan berkisar antara 10%- 20%.  

Hambatan yang dirasakan terasuh dalam penelitian ini diukur dengan 
menggunakan instrumen yang telah digunakan pada penelitian terdahulu. Instrumen 
tersebut dikembangkan oleh Ragins dan Cotton (1991) dan digunakan  Kaplan et al 
(2001) yang telah dimodifikasi untuk auditing setting. Untuk mengukur variabel 
hambatan yang dirasakan terasuh digunakan 23 pertanyaan dengan lima poin skala likert 
yaitu skala 1 untuk jawaban sangat tidak setuju dan skala 5 untuk jawaban sangat setuju. 
Hambatan yang dirasakan terasuh tersebut dilakukan pengukuran untuk hubungan 
pementoran dan hubungan sejawat.  
 Partisipan juga diberikan pertanyaan yang mengindikasikan apakah memiliki 
hubungan pementoran dan hubungan sejawat, sifat hubungan pementoran, gender (jenis 
kelamin) dan juga gender mentor dan sejawatnya, jabatan partisipan, mentornya di KAP. 
Pengkategorian ukuran KAP dengan menggunakan kriteria jumlah staf profesional 
dimana KAP besar adalah KAP yang memiliki staf profesional lebih dari sama dengan 50 
orang, dan KAP kecil adalah KAP yang memiliki karyawan kurang dari 50 orang. 
Variabel formalisasi kebijakan dan prosedur organisasi dikategorikan menjadi dua yaitu 
formalisasi kebijakan dan prosedur organisasi jelas dan  formalisasi kebihjakan dan 
prosedur organisasi tidak jelas. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada instrumen yang 
dikembangkan dan dipakai oleh peneliti terdahulu, namun untuk lebih menyakinkan 
dilakukan pengujian kembali validitas dan reliabilitas karena adanya perbedaan 
lingkungan, waktu dan responden yang berbeda. 

Reliabilitas ditujukan untuk mengukur sejauh mana suatu alat dapat diandalkan 
atau dipercaya untuk mengukur suatu obyek yang akan diukur, reliabilitas ditunjukkan 
dengan nilai cronbach alpha besarnya lebih dari 0.5 (Hair et al, 1998). 

Uji validitas konstruk yang dipergunakan adalah analisis faktor. Hasil pengujian 
analisis faktor menunjukan nilai diatas 0.50 yang berarti validitas pada masing-masing 
variabel cukup valid. Factor loading digunakan untuk menilai besarnya hubungan antara 
faktor dengan konstruknya. Nilai factor loading yang diharapkan adalah lebih dari 0,5 
(Kaplan et al, 2001)   dan eigen value lebih dari 1  (Hair et al, 1998). 

Non response bias test dilakukan dengan tujuan melihat apakah terdapat 
perbedaan karakteristik antara responden yang mengembalikan kuisioner tepat waktu 
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dengan responden yang mengembalikan kuisioner melebihi batas waktu yang ditentukan 
yang dianggap mewakili jawaban yang response error.  

Pengujian hipotesis untuk melihat perbedaan hambatan yang dirasakan dalam 
peningkatan karir antara hubungan pementoran dan sejawat digunakan paired sample t-
test, sedangkan anova dipakai untuk menguji perbedaan factor scores dan pengujian 
logistic regression dengan memakai factor scores dilakukan untuk menjelaskan lebih 
dalam atas variabel independen yang jawabannya bersifat dikotomus.  
 
 

PEMBAHASAN 
Tabel 4.1 

Profil Responden 

Mentor Sejawat 
 
Profil Responden 

Jumlah Prosentase Jumlah Prosentase 
Sifat Hubungan: 

- Formal 
- Informal 

 
46 
29 

 
61.33% 
38.67% 

 
38 
26 

 
59.38% 
40.62% 

Jenis Kelamin Terasuh-
Mentor/Sejawat: 

- Wanita – Pria 
- Pria–Wanita; 

Wanita-Wanita; 
Pria-Pria 

 
 
17 
58 
 

 
 
22.67% 
77.33% 

 
 
18 
46 

 
 
28.12% 
71.88% 

Jabatan Mentor: 
- Partner/ 

Manager/ Senior 
- Staff 

 
23 
 
52 

 
30.67% 
 
69.33% 

 
26 
 
38 

 
40.62 
 
59.38 

Ukuran KAP: 
- Besar 
- Kecil 

 
31 
44 

 
41.33% 
58.67% 

 
18 
46 

 
28.12% 
71.88% 

Kebijakan dan 
prosedur organisasi 

- Jelas 
- Tidak jelas 

 
 
51 
24 

 
 
68.00% 
32.00% 

 
 
39 
25 

 
 
60.94% 
39.06% 

 
 

NON RESPONSE BIAS TEST (t-test) 
Tabel 4.3 

Hasil t-test dari Perbedaan Rata-rata Respon Awal dan Akhir 
Mentor Sejawat p  

Variabel 
Awal 
Rata-rata 

Akhir 
Rata-rata 

Awal 
Rata-rata 

Akhir 
Rata-rata 

Mentor Sejaw
at 

F1 2.2714 2.5571 2.2290 2.3150 0.422 0.698 
F2 2.0000 2.5167 2.0010 2.3840 0.145 0.264 
F3 2.5000 2.8000 1.8000 2.1250 0.293 0.834 
Hasilnya menunjukan bahwa tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara jawaban 
responden yang datang awal terhadap jawaban responden yang datang akhir untuk setiap 
variabel. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi masalah response bias 
 
PENGUJIAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
Uji validitas digunakan untuk melihat seberapa baik instrumen mampu mengukur konsep 
yang seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan dengan analisis faktor untuk memastikan 
bahwa tiap-tiap pertanyaan akan terklasifikasi pada variabel yang ditentukan (construct 
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validity). Suatu variabel dikategorikan valid apabila memenuhi factor loading lebih besar 
dari 0.5  dan eigenvalue lebih besar dari 1 (Hair et al., 1998). 

Tabel 4.5 
Hasil Pengujian Validitas 

Mentor  

Faktor Eigen 
Value 

Loading 
Factors 

% Variance 
Explained 

1 4.512 0.564-0.808 19.616 
2 3.124 0.561-0.763 13.582 
3 2.046 0.508-0.755 8.895 
4 1.860 0.519-0.774 8.087 

Faktor 1 yaitu akses kepada mentor berada dalam 1 kelompok dengan factor 
loading semua item pertanyaan lebih dari 0.5.  Faktor ini mencakup mengenai hambatan 
organisasional yang dirasakan dalam mendapatkan mentor dan terasuh bersama-sama.  
Faktor 2 yaitu misintrepretation by others yang terdiri dari 6 pertanyaan juga berada 
dalam 1 kelompok dengan factor loading dari seluruh item pertanyaan lebih besar dari 
0.5. Faktor kedua ini menunjukan perhatian lingkungan sosial terhadap bagaimana pihak 
lain memandang hubungan pekerjaan dan resiko yang terkandung dalam penyimpangan 
atas perilaku yang dapat diterima. Faktor 3 yaitu willingness of mentor terdiri atas  5 
pertanyaan terkelompokkan menjadi 1 faktor dengan factor loading dari seluruh item 
pertanyaan lebih dari 0.5. Pada faktor ini berisikan item pertanyaan mengenai perhatian 
secara langsung seperti kekurangan waktu mentor potensial, kemauan dan keyakinan 
dalam komitmen karir terasuh. Selain itu terdapat juga item pertanyaan mengenai 
perhatian yang berkaitan dengan penolakan dan rasa nyaman serta sebagian aspek 
kepribadian individu yang berhubungan dengan halangan potensial untuk secara aktif 
mencari mentor. 

Faktor 4 yaitu faktor-faktor lainnya menjadi satu kelompok dengan 4 item 
pertanyaan dengan factor loading dari seluruh pertanyaan lebih dari 0.5. Faktor ini 
berisikan mengenai umur terasuh, hubungan terasuh dan penyelianya sebagai mentor dan 
pandangan pihak keluarga atau orang dekat terasuh mengenai hubungan pementoran yang 
berlainan jenis. Dari hasil loading factors pertanyaan ini tidak memberikan intrepertasi 
yang berarti, maka tidak dilakukan pembahasan untuk faktor ini.  

Setelah dilakukan penghilangan satu item yaitu M8 karena tidak memenuhi nilai  
loading factors, maka  seluruh faktor yang digunakan memiliki faktor lebih besar dari 0.5 
dan eigen value lebih dari 1.  

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran tersebut 
konsisten. Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung cronbach’s alpha lebih besar dari 
0.5 (Hair et al., 1998) 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Reliabilitas 

Faktor Cronbach’s Alpha 
1 0.8400 
2 0.7639 
3 0.6503 
4 0.5944 

 
PENGUJIAN HIPOTESIS 

Hasil pengujian dari  hipotesis Ha1 yang berbunyi: Akuntan publik merasakan 
hambatan peningkatan karir dalam hubungan pementoran yang lebih besar dibandingkan 
hambatan peningkatan karir dalam  hubungan sejawat. Rata-rata mean untuk 22 
pertanyaan dalam hubungan pementoran adalah 2.3487 sedangkan rata-rata mean untuk 
hubungan sejawat adalah 2.1804.  
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Tabel 4.8. 
Perbandingan mean dan deviasi standar setiap item pertanyaan untuk mengukur 
hambatan yamg dirasakan dalam peningkatan karir untuk hubungan pementoran 

dan sejawat 
Mentor Sejawat No Pertanyaan 

Mea
n 

SD Mea
n 

SD 
Paire
d Test 

1. Saya kurang mendapatkan kesempatan informal untuk 
membangun hubungan pementoran (sejawat) 

2.3906 0.901
8 

2.2656 0.821
2 

0.305 

2. Jenis kelamin (gender) saya membuat mentor (sejawat)/ 
mentor potensial  (sejawat potensial) saya tidak bersedia 
membangun hubungan pementoran 

2.0313 0.776
0 

1.9688 0.665
9 

0.597 

3. Rekan kerja merasa iri jika saya terlibat dalam hubungan 
pementoran (sejawat) 

2.2969 0.634
5 

2.0625 0.663
7 

0.003 

4. Mentor (sejawat)/ mentor potensial (sejawat potensial) 
mungkin salah mengartikan pendekatan saya mengarah pada 
tindakan seksual 

1.9375 0.906
3 

1.8750 0.863
7 

0.159 

5. Iklim di organisasi saya tidak mendorong hubungan 
pementoran (sejawat) 

2.1250 0.678
5 

2.0625 0.774
1 

0.521 

6. Keterlibatan seksual mungkin terjadi dalam hubungan 
pementoran  (sejawat) 

2.2969 1.064
3 

2.2500 1.083
8 

0.471 

7. Saya kurang mendapatkan perhatian dalam perusahaan 2.4219 0.812
7 

2.3906 0.726
3 

0.698 

8. 
 

Ketika saya memiliki seorang mentor (sejawat) saya merasa 
tergantung kepadanya 

2.3750 0.899
7 

2.1250 0.806
7 

0.038 
 

9. Supervisor tidak setuju jika saya memilih orang lain 
sebagai mentor  saya. 

2.3281 0.735
8 

- - - 

10. Rekan kerja mungkin salah mengartikan pendekatan saya 
terhadap mentor (sejawat)/ mentor potensial  (sejawat 
potensial) mengarah pada tindakan seksual 

2.2188 0.744
7 

2.0313 0.734
0 

0.017 

11. Saya mengalami kesulitan dalam memperoleh mentor 
(sejawat) 

2.3750 0.881
9 

2.1719 0.846
2 

0.018 

12. Saya kurang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh 
mentor (sejawat)/ mentor potensial (sejawat potensial) dalam 
perusahaan saya 

2.3438 0.963
1 

2.1406 0.870
5 

0.036 

13. Saya harus menyakinkan mentor (sejawat)/ mentor potensial 
(sejawat potensial) bahwa saya berkomitmen terhadap karir 
saya 

3.4063 1.094
3 

2.9688 1.208
0 

0.002 

14. Rekan kerja kemungkinan tidak setuju jika saya terlibat 
dalam hubungan pementoran (sejawat). 

2.3906 0.726
3 

2.1719 0.702
7 

0.022 

15. Jika mentor (sejawat)/ mentor potensial  (sejawat potensial) 
yang berbeda jenis kelamin menawari saya tuntunan karir. 
Saya takut pendekatan ini sebagai tindakan kearah seksual 

1.9688 0.776
0 

2.0000 0.796
8 

0.419 

16. Saya tidak merasa nyaman mengambil peran asertif dalam 
pendekatan pada mentor (sejawat)/ mentor potensial  
(sejawat potensial) 

2.4531 0.733
1 

2.2500 0.712
7 

0.011 

17. Usia membatasi saya dalam memperoleh mentor (sejawat) 2.1406 0.923
5 

1.9844 0.806
6 

0.040 

18. Terdapat kekurangan mentor (sejawat)/ mentor potensial 
(sejawat potensial) dalam organisasi saya 

2.5000 0.890
9 

2.3438 0.839
9 

0.058 

19. Mentor (sejawat)/ mentor potensial (sejawat potensial) tidak 
bersedia membangun hubungan pementoran dengan saya 

2.2813 0.786
2 

2.1719 0.807
8 

0.034 

20. Pasangan atau orang terdekat saya akan merasa keberatan 
jika mentor  (sejawat) saya berbeda jenis kelamin (gender)  

2.1719 0.724
9 

2.2656 0.801
6 

0.381 

21. Saya takut ditolak oleh mentor (sejawat)/ mentor potensial  
(sejawat potensial) 

2.3125 0.973
9 

2.1250 0.934
4 

0.057 

22. Mentor (sejawat)/ mentor potensial (sejawat potensial) 
kekurangan waktu untuk membangun hubungan dengan saya 

2.6719 0.891
8 

2.2969 0.790
4 

0.001 

23. Gosip di kantor akan terjadi jika saya berada dalam 
hubungan pementoran (sejawat) dengan seseorang  yang 
berlainan jenis kelamin (gender) 

2.5625 0.814
1 

2.0469 0.785
4 

0.000 
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Tabel 4.10 
Logistic Regresion 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Pertanyaan 
ringkasan 

Formalisasi mentor 
Coefficient 
Standar Error 
Significance 
 

 
1.050 
0.328 
0.001 
 

 
0.838 
0.327 
0.010 
 

 
0.784 
0.325 
0.016 

 
1.2063 
0.4230 
0.0043 

Gender 
Coefficient 
Standar Error 
Significance 
 

 
-0.831 
0.317 
0.009 
 

 
-0.802 
0.350 
0.022 
 

 
0.784 
0.355 
0.012 
 

 
-1.1649 
0.4775 
0.0147 
 

Jabatan 
Coefficient 
Standar Error 
Significance 
 

 
2.081 
0.651 
0.001 
 

 
1.091 
0.427 
0.011 
 

 
1.294 
0.420 
0.002 
 

 
1.5610 
0.4960 
0.0016 
 

Ukuran KAP 
Coefficient 
Standar Error 
Significance 
 

 
0.248 
0.245 
0.310 
 

 
0.052 
0.237 
0.825 
 

 
0.005 
0.239 
0.985 
 

 
0.3815 
0.3599 
0.2891 
 

Formalisasi kebijakan dan 
prosedur organisasi 
Coefficient 
Standar Error 
Significance 

 
 
1.540 
0.400 
0.000 

 
 
0.875 
0.354 
0.014 
 

 
 
0.864 
0.378 
0.022 
 

 
 
1.5781 
0.4756 
0.0009 

Hasil pengujian hipotesis untuk Ha2 yang berbunyi Akuntan publik yang 
memiliki mentor formal merasakan hambatan pada peningkatan karir yang lebih kecil 
dibanding akuntan publik yang memiliki mentor informal menunjukan bahwa seluiruh 
faktor berpengaruh signifikan terhadap jenis hubungan pementoran, dengan tingkat 
signifikansi pada �=0.05. Hasil anova menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan 
antara hubungan pementoran formal dengan hubungan pementoran informal. Hasil Anova 
didukung pula oleh logistic regression menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap 
jenis hubungan pementoran dengan tingkat signifikansi pada �=0.05. Nilai mean 
hubungan pementoran formal lebih kecil baik untuk faktor 1,2 dan 3 serta pertanyaan 
ringkasan dibanding mean hubungan pementoran informal. Jadi akuntan publik yang 
memiliki mentor formal merasakan hambatan pada peningkatan karir yang lebih kecil 
dibanding akuntan publik yang tidak memiliki mentor formal.   

Hasil pengujian statistik untuk hipotesis Ha3 yang berbunyi Akuntan publik 
wanita dengan mentor laki-laki akan merasakan hambatan peningkatan karir yang paling 
besar dibanding kombinasi gender mentor dan terasuh lainnya menunjukan bahwa 
faktor1, 2 dan 3 yaitu akses kepada mentor, misinterpretation by others dan willingness of 
mentor berpengaruh signifikan terhadap jenis kelamin, dengan tingkat signifikansi pada 
�=0.05. Hasil anova menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara gender 
mentor-sejawat terhadap variasi gender mentor-sejawat yang lain dalam hubungan 
pementoran. Hasil anova didukung pula oleh logistic regression menunjukan pengaruh 
yang signifikan terhadap jenis hubungan pementoran dengan tingkat signifikansi pada 
�=0.05. Nilai mean untuk hubungan pementoran dengan mentor laki-laki dan terasuh 
wanita lebih besar baik untuk faktor 1,2 dan 3 serta pertanyaan ringkasan dibanding mean 
hubungan pementoran dengan kombinasi gender yang lainnya. Jadi akuntan publik wanita 
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dengan mentor pria merasakan hambatan pada peningkatan karir yang lebih besar 
dibanding akuntan publik dengan kombinasi gender mentor-terasuh yang lainnya.  

Hasil pengujian statistik untuk hipotesis Ha4 yang berbunyi Akuntan publik 
dengan jabatan staf akan merasakan hambatan peningkatan karir yang lebih besar 
dibandingkan dengan akuntan publik dengan jabatan yang lebih tinggi lainnya 
menunjukan bahwa faktor1, 2 dan 3 yaitu akses kepada mentor, misinterpretation by 
others dan willingness of mentor berpengaruh signifikan terhadap jabatan dalam 
hubungan pementoran, dengan tingkat signifikansi pada �=0.05. Hasil Anova 
menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara jabatan staf dibanding dengan 
jabatan yang lebih tinggi lainnya. Hasil Anova didukung pula oleh logistic regression 
menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap jenis hubungan pementoran dengan 
tingkat signifikansi pada �=0.05. Nilai mean untuk akuntan publik dengan jabatan staf 
lebih besar baik untuk faktor 1,2 dan 3 serta pertanyaan ringkasan dibanding mean 
akuntan publik dengan jabatan lebih tinggi lainnya. Jadi akuntan publik dengan jabatan 
staf merasakan hambatan pada peningkatan karir yang lebih besar dibanding akuntan 
publik dengan jabatan yang lebih tinggi lainnya.  

Hasil pengujian statistik untuk hipotesis Ha5 yang berbunyi Akuntan publik yang 
bekerja di KAP besar akan merasakan hambatan peningkatan karir yang lebih besar 
dibanding akuntan publik yang bekerja di KAP kecil, menunjukan bahwa baik faktor1, 2 
dan 3 yaitu akses kepada mentor, misinterpretation by others dan willingness of mentor 
tidak berpengaruh signifikan terhadap ukuran KAP dalam hubungan pementoran dengan 
tingkat signifikansi pada �=0.05. Hasil Anova menunjukkan tidak  terdapat perbedaan 
yang signifikan antara KAP besar dan kecil. Hasil Anova didukung pula oleh logistic 
regression menunjukan pengaruh yang tidak signifikan terhadap ukuran KAP dengan 
tingkat signifikansi pada �=0.05. Nilai mean untuk akuntan publik yang bekerja pada 
KAP besar lebih kecil  baik untuk faktor 1,2 dan 3 serta pertanyaan ringkasan dibanding 
mean akuntan publik yang bekerja pada KAP kecil. Jadi akuntan publik yang bekerja 
pada KAP besar akan merasakan hambatan pada peningkatan karir yang lebih kecil 
dibanding akuntan publik yang bekerja pada KAP kecil.  

Hasil pengujian statistik yang melihat seberapa besar pengaruh ukuran 
perusahaan terhadap hambatan yang dirasakan dalam peningkatan karir menunjukan hasil 
bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap hambatan yang dirasakan 
dalam peningkatan karir. Hal ini dapat terjadi karena kondisi KAP yang berada di 
Indonesia tidaklah sama dengan kondisi KAP-KAP yang menjadi obyek penelitian 
sebelumnya. Kondisi ini digambarkan bahwa ukuran KAP yang berada di Indonesia 
memiliki budaya kerja dan individu yang hampir serupa antara KAP besar dan KAP 
kecil. Selain itu karakteristik pekerjaan antara KAP besar dan KAP kecil mempunyai 
karakteristik yang hampir sama. Ukuran besar dan kecil disini hanya ditentukan dari 
jumlah karyawan saja dan sebanding dengan beban kerjanya dan kompleksitas 
pekerjaannya. 

Hasil pengujian statistik untuk hipotesis Ha6 yang berbunyi akuntan publik yang 
bekerja di KAP dengan formalisasi kebijakan dan prosedur organisasi yang jelas akan 
merasakan hambatan peningkatan karir yang lebih kecil dibanding akuntan publik yang 
bekerja di KAP dengan formalisasi kebijakan dan prosedur yang tidak jelas menunjukan 
bahwa faktor1, 2 dan 3 yaitu akses kepada mentor, misinterpretation by others dan 
willingness of mentor berpengaruh signifikan terhadap jabatan dalam hubungan 
pementoran, dengan tingkat signifikansi pada �=0.05. Hasil Anova menunjukkan terdapat 
perbedaan yang signifikan antara KAP dengan formalisasi kebijakan dan prosedur 
organisasi yang jelas dibanding dengan KAP dengan formalisasi kebijakan dan prosedur 
organisasi yang tidak jelas. Hasil Anova didukung pula oleh logistic regression 
menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap jenis hubungan pementoran dengan 
tingkat signifikansi pada �=0.05. Nilai mean untuk akuntan publik yang bekerja di KAP 
dengan formalisasi kebijakan dan prosedur organisasi yang jelas  lebih kecil baik untuk 
faktor 1,2 dan 3 serta pertanyaan ringkasan dibanding akuntan publik yang bekerja di 
KAP dengan formalisasi kebijakan dan prosedur organisasi yang tidak jelas. Jadi akuntan 
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publik yang bekerja di KAP dengan formalisasi kebijakan dan prosedur organisasi yang 
jelas akan merasakan hambatan peningkatan karir yang lebih kecil dibanding akuntan 
publik yang bekerja di KAP dengan formalisasi kebijakan dan prosedur yang tidak jelas.  
  
SIMPULAN 
- Mean score untuk hubungan pementoran pada penelitian ini lebih rendah 

dibandingkan dengan mean score dalam penelitian Ragins dan Cotton (1991), yang 
mengambil objek pada divisi R&D, dengan team work yang permanen. Hasil 
penelitian ini hampir sama dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Kaplan, et 
al (2001) yang mengambil objek pada KAP, dengan team work yang temporer.  

- Hambatan yang dirasakan untuk hubungan sejawat relatif lebih rendah dibanding 
hubungan pementoran. Hal ini menunjukkan walaupun akuntan bekerja pada 
lingkungan yang kompetitif namun bukan merupakan sesuatu hal yang menghambat 
untuk pembentukan hubungan sejawat.  

- Hambatan hubungan pementoran lebih besar dibanding hambatan hubungan sejawat.  
Hal ini menunjukan bahwa hubungan sejawat lebih mudah dibentuk, walaupun 
hubungan sejawat memiliki fungsi serupa dengan hubungan pementoran. 

- Terasuh dengan hubungan pementoran informal merasakan hambatan yang lebih 
besar dibanding terasuh dengan mentor formal. Hal ini membuat terasuh yang 
memiliki mentor informal enggan untuk membentuk hubungan pementoran formal 
karena ketidakyakinan bahwa mentor potensial akan membantunya. 

- Gender berpengaruh terhadap hambatan yang dirasakan dalam hubungan 
pementoran, jadi wanita merasakan hambatan yang lebih besar dalam peningkatan 
karir karena meskipun pria menerima wanita dalam pekerjaan, namun wanita 
kesulitan untuk membangun hubungan pementoran. Hal ini terbukti dari sedikitnya 
jumlah mentor wanita dalam KAP.  

- Jabatan berpengaruh terhadap hambatan yang dirasakan dalam peningkatan karir 
hubungan pementoran. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya bahwa 
semakin rendah jabatan maka semakin besar hambatan yang dirasakan.  

- Ukuran KAP ditemukan hasil yang berbeda dengan temuan sebelumnya. Hal ini 
terjadi karena terdapat perbedaan tempat objek penelitian sehingga terdapat 
perbedaan kultur organisasi  

- Formalisasi kebijakan dan struktur organisasi berhubungan  secara signifikan dengan 
variabel hambatan. Hal ini terjadi karena dibutuhkannya formalisasi kebijakan dan 
struktur organisasi mendukung dilakukannya pengasuhan yang dilakukan mentor 
terhadap terasuhnya. 
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