
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

179/U/2001 tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dan 

Surat Keputusan Mendiknas No.180/P/2001 tentang pengangkatan panitia ahli 

persamaan ijazah akuntan, serta dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman 

(MoU) pada tanggal 28 Maret 2002, antara IAI dengan Dirjen Dikti Depdiknas 

atas pelaksanaan pendidikan profesi akuntansi, akhirnya pendidikan profesi 

akuntansi di Indonesia dapat terealisasi setelah sekian lama ditunggu oleh 

berbagai kalangan khususnya para penyelenggara pendidikan akuntansi yang 

lulusannya tidak secara otomatis mendapatkan sebutan akuntan (Widyastuti, 

2004). 

Dengan dikeluarkannya kedua surat keputusan itu, pendidikan Akuntansi 

di Indonesia secara resmi memiliki pendidikan berbasis profesi. Gelar akuntan 

bukan lagi monopoli perguruan tinggi negeri tertentu yang diberi hak istimewa 

oleh Depdiknas. Dengan demikian bisa diharapkan para akuntan dimasa 

mendatang, khususnya dalam era globalisasi ekonomi abad 21 akan menjadi 

akuntan yang profesional dan siap menghadapi persaingan global dengan akuntan 

belahan dunia lain (Samiaji, 2004 dalam Widyastuti, 2004). 
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Sebelumnya, kurikulum akuntansi yang digunakan di Indonesia adalah 

kurikulum nasional 1994. Kurikulum akuntansi 1994 belum mampu diandalkan 

sebagai kurikulum yang mampu membawa lulusan menjadi intelektual dan 

profesional, sehingga Departemen Pendidikan Nasional memberlakukan 

kurikulum yang baru tahun 2000 yang disusun berdasarkan Keputusan Mendiknas 

No. 232/U/2000. Dengan kurikulum ini mengakibatkan pendidikan tinggi 

akuntansi akan memiliki dua jalur yaitu jalur pendidikan akademik dan jalur 

pendidikan profesional. Lulusan program S-1 jurusan akuntansi dapat langsung 

bekerja atau meneruskan kejalur profesional dengan menempuh program 

pendidikan profesi (Kurniawati, 2003). 

Mahasiswa lulusan jurusan akuntansi sebagai calon penyedia jasa 

akuntansi harus memiliki kemampuan dan profesionalisme yang tetap tinggi 

untuk tetap eksis dalam persaingan. Lulusan jurusan akuntansi harus 

mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik dari segi teknis dan non teknis. 

Menurut Machfoedz (1998), pendidikan tinggi akuntansi Indonesia sejak akhir 

tahun 1980an mulai dipertanyakan keandalannya dalam menghasilkan tenaga 

profesional dibidang keuangan dan bisnis. Permasalahan ini disebabkan 

banyaknya peristiwa yang menyebabkan masyarakat mempertanyakan 

keprofesionalan para akuntan lulusan perguruan tinggi jurusan akuntansi 

(Kurniawati, 2003). Pendidikan akuntansi harus menghasilkan akuntan diabad 

mendatang. Pendidikan tinggi akuntansi yang tidak menghasilkan seorang 
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profesionalisme sebagai akuntan tidak laku dipasaran tenaga kerja (Sundem 

dalam Widyastuti, 2004). 

Proses pendidikan akuntansi di Indonesia menghasilkan akuntan yang 

diskriminatif dan tidak profesional (Foo 1998 dalam Widyastuti, 2004). Gelar 

akuntan diberikan secara diskriminatif oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

tertentu. Proses perolehan gelar akuntan yang bersifat diskriminatif tersebut 

mempunyai dua kelemahan pertama, timbul diskriminasi pemberian gelar 

akuntan. Kedua, tidak meratanya tingkat profesionalisme para akuntan dipasaran 

tenaga kerja. Alasan inilah yang menyebabkan profesi (IAI) dan Departemen 

pendidikan dan kebudayaan melalui Dirjen Dikti merasa perlu untuk meninjau 

kembali peraturan yang berlaku untuk menghasilkan akuntan yang profesional 

(Machfoedz, 1998 dalam Widyastuti, 2004) yaitu dengan dikeluarkannya 

Kepmendiknas No.179/U/2001 dan Kepmendiknas No. 180 /P/2001 tersebut 

diatas. 

Gelar akuntan bukan lagi monopoli Perguruan Tinggi Negeri tertentu yang 

diberi hak istimewa oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mulai 

September 2002. Untuk memperoleh gelar akuntan, mahasiswa jurusan akuntansi 

lulusan perguruan tinggi harus mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk).  

Hasil penelitian Widyastuti (2004), “Pengaruh Motivasi Terhadap Minat 

Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)” 

menunjukkan bahwa motivasi karir berpengaruh secara signifikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk, sedangkan motivasi kualitas dan ekonomi 
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tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

Dalam penelitian Kurniawati (2003), Faktor-faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa akuntansi FE UNS untuk mengikuti PPAk adalah motivasi karir, 

ekonomi dan kualitas. Dalam penelitiannya, Kurniawati menemukan bahwa 

motivasi karir, ekonomi dan kualitas ternyata mempengaruhi secara signifikan 

terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk, sedangkan untuk motivasi 

ekonomi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap minat mahasiswa 

akuntansi mengikuti PPAk, hal ini ironi sekali dimana PPAk diselenggarakan 

untuk meningkatkan pendapatan seseorang pada saat bekerja nantinya dan dari 

hasil hipotesis 4, motivasi karir, ekonomi dan kualitas secara bersama-sama 

mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk. 

Kurniawati (2003) dan Widyastuti (2004), perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah peneliti menambahkan dua faktor sebagai motivasi 

yang diduga mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk yaitu 

faktor motivasi intrinsik dan motivasi mendapat pengakuan profesional. Alasan 

peneliti menambahkan dua faktor tersebut adalah karena dalam penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Felton (1994) ditemukan bahwa motivasi 

intrinsik mempengaruhi pilihan karir mahasiswa sebagai akuntan publik, 

sedangkan hasil penelitian Andriati (2001) ternyata faktor intrinsik tidak 

mempengaruhi pilihan karir mahasiswa sebagai akuntan publik. Motivasi 

mendapat pengakuan profesional diduga juga mempengaruhi pilihan karir 

mahasiswa. Dalam penelitian Stolle (1976) dan Wijayanti (2001) bahwa motivasi 
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mendapat pengakuan profesional tidak berpengaruh terhadap pilihan karir 

mahasiswa akuntansi. Sehingga dari hasil penelitian tersebut peneliti ingin 

menguji kembali apakah motivasi intrinsik dan motivasi mendapat pengakuan 

profesional mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk.  

Perbedaan lainnya yaitu mengenai lokasi penelitian, sampel dan waktu 

penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2003 di FE UNS dengan 

sampel mahasiswa akuntansi S-1 angkatan 2001 dan 2002. Sedangkan pada 

penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 dengan sampel mahasiswa akuntansi S-1 

Pada 5 (Lima) Perguruan Tinggi di Surakarta yang sudah menempuh mata kuliah 

Pengauditan I dan II, karena dianggap mereka sudah mengetahui pentingnya 

profesi akuntansi dan sudah mulai memikirkan karir mereka nantinya.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka pokok masalah yang dikemukakan yaitu 

apakah ada pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi pada 

Perguruan Tinggi di Surakarta untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah motivasi karir, ekonomi, 

kualitas, intrinsik dan mendapat pengakuan profesional berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk). 
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D. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi 

mahasiswa Akuntansi pada Perguruan Tinggi di Surakarta dan pihak-pihak lain 

yang akan menyusun skripsi atau melakukan penelitian yang sejenis dan dapat 

menambah wawasan yang luas, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberikan masukan bagi pihak penyelenggara pendidikan profesi akuntansi 

(PPAk). 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka, memuat teori-teori yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan, Tinjauan terhadap penelitian-

penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya dan Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini meliputi populasi, sampel dan metode pengambilan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen 

pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, definisi operasional 

variabel, model dan metode analisis data. 
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum subyek penelitian, hasil analisis data 

dan pembahasannya (penerapan metode penelitian pada BAB III, 

pembandingan hasil penelitian dengan kriteria-kriteria yang ada, 

pembuktian hipotesis, serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

yang telah disebutkan dalam perumusan masalah). 

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan skripsi, 

keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian serta saran-saran 

yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek penelitian maupun 

bagi penelitian selanjutnya. 


