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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Seorang sarjana lulusan akuntansi dituntut untuk lebih profesional di bidang 

pekerjaannya pada era globalisasi saat ini. Hal ini disebabkan adanya tuntutan dari 

dunia bisnis dan ekonomi yang semakin meningkat. 

Perkembangan profesi akuntan mempunyai hubungan erat dengan tata nilai dan 

budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal ini mengakibatkan 

profesi akuntan tidak bisa lepas dari perkembangan yang terjadi di negeri ini. Oleh 

karena itu profesi akuntan dituntut untuk dapat menjawab tantangan yang 

ditimbulkan oleh perubahan lingkungan. 

Konsekuensi dari adanya perubahan lingkungan dan perkembangan dunia usaha 

pada dasarnya menuntut peningkatan kualitas diri dari akuntan dalam memberikan 

jasa profesionalnya, yaitu menyediakan informasi guna menjembatani kebutuhan 

berbagai pihak yang berkepentingan. Agar informasi yang disediakan memadai, 

akurat, dapat dipercaya, dan dapat memenuhi semua pihak yang berkepentingan, 

akuntan diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dalam memberikan 

jasa profesionalnya. 

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 teknik dan non-teknis. Menurut Machfoedz (1998) 

pendidikan tinggi akuntansi Indonesia sejak akhir tahun 1980-an mulai 
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dipertanyakan keandalannya dalam menghasilkan tenaga profesional di bidang 

keuangan dan bisnis. Permasalahan ini disebabkan banyaknya peristiwa yang 

menyebabkan masyarakat mempertanyakan keprofesionalan para akuntan lulusan 

perguruan tinggi jurusan akuntansi. Pendidikan akuntansi harus menghasilkan 

akuntan yang profesional sejalan dengan perkembangan kebutuhan akan jasa 

akuntansi di abad mendatang. Pendidikan tinggi akuntansi yang tidak menghasilkan 

seorang profesionalisme sebagai akuntan akan tidak laku di pasaran tenaga kerja 

Sundem (1992) dalam Machfoedz (1998). 

Profesionalisme adalah suatu kualitas yang harus dimiliki oleh setiap pemegang 

profesi yang baik. Pendapat ini didukung Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

merumuskan profesionalisme sebagai “mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang 

merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesionalis.” Kedua definisi ini 

menekankan adanya suatu kualitas yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang yang 

profesional sebagaimana dikutib oleh Islahuddin dan Soesi (2002:7). 

Novin dan Tucker (1999) dalam Machfoedz (1997) mengidentifikasikan 

profesionalisme sebagai penguasaan di bidang keahlian (skill), pengetahuan 

(knowledge), dan karakteristik (characteristics). Penguasaan ketiga hal ini oleh para 

akuntan merupakan suatu keharusan dalam menghadapi tantangan dan 

memenangkan persaingan di era globalisasi. Situasi dan kondisi semacam ini belum 

nampak di Indonesia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi situasi dan kondisi 

tersebut, yaitu: faktor utama disebabkan belum mempunyai komite pengembangan 

kurikulum dan silabus akuntansi yang formal; faktor kedua, pendidikan akuntansi 

masih bertumpu pada pemberian skill dibanding pemberian sifat profesionalisme; 

faktor ketiga, tidak atau belum bisa memperoleh informasi yang akurat secara 
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empiris tentang level kualitas akuntan secara riil; dan faktor terakhir, kemampuan 

para akademisi akuntansi masih jauh di bawah ideal. 

Kurikulum akuntansi yang digunakan di Indonesia saat ini 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 Menteri Pendidikan Nasional No. 

232/U/2000. Lahirnya kurikulum baru 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 ke jalur profesionalis dengan menempuh program 

pendidikan profesi. 

Proses pendidikan akuntansi di Indonesia menghasilkan akuntan yang 

diskriminatif dan tidak profesional. Gelar akuntan diberikan secara diskriminatif oleh 

perguruan tinggi tertentu yang didasarkan atas Undang-undang No. 34 tahun 1954. 

Undang-undang ini menyatakan bahwa gelar akuntan diberikan kepada lulusan 

perguruan tinggi negeri yang ditunjuk pemerintah dan atau perguruan tinggi negeri 

dan swasta yang memenuhi syarat untuk menghasilkan akuntan atas proses 

pendidikannya, sedangkan perguruan tinggi lainnya harus menempuh dua jalur. 

Pertama, untuk menghasilkan akuntan beregister, maka mereka (mahasiswa/alumni) 

harus menempuh ujian negara yang disebut Ujian Negara Akuntansi. Kedua, 

perguruan tinggi tersebut harus memenuhi syarat untuk memperoleh persamaan dari 

pemerintah untuk memperoleh hak memberi gelar akuntan (Machfoedz, 1998). 
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Proses perolehan gelar akuntan yang bersifat diskriminatif tersebut mempunyai 

dua kelemahan. Pertama, timbulnya diskriminasi pemberian gelar akuntan. Kedua, 

tidak meratanya tingkat profesionalisme para akuntan di pasaran tenaga kerja. Alasan 

inilah yang  menyebabkan profesi (Ikatan Akuntan Indonesia) dan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Dikti merasa perlu untuk meninjau 

kembali peraturan yang berlaku untuk menghasilkan akuntan yang profesional 

(Machfoedz, 1998). 

Gelar akuntan bukan lagi monopoli perguruan tinggi negeri tertentu yang diberi 

hak istimewa Departemen Pendidikan Nasional mulai September 2002. Untuk 

memperoleh gelar akuntan, mahasiswa jurusan akuntansi lulusan perguruan tinggi 

harus mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). 

Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 179/U/2002 tentang 

Penyelenggaraan PPA, dan Surat Keputusan Mendiknas No. 280/P/2001 tentang 

Panitia Pengangkatan Panitia Ahli Persamaan Ijasah Akuntan, serta dengan 

ditandatanganinya Nota Kesepahaman Master of Understanding pada tanggal 28 

Maret 2002 antara Ikatan Akuntan Indonesia dengan Dirjen Dikti Depdiknas atas 

pelaksanaan PPA, akhirnya pendidikan profesi akuntan di Indonesia dapat terealisasi. 

Tujuan PPA adalah untuk menghasilkan lulusan yang menguasai keahlian bidang 

profesi akuntansi dan memberikan kompetensi keprofesian akuntansi. Lulusan 

program pendidikan profesi ini akan mendapat sebutan Akuntan. 

Profesionalisme yang ingin dicapai dalam pendidikan akuntansi menghendaki 

adanya keterampilan-keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh seorang 

profesional. Keterampilan yang dimaksud antara lain keterampilan intelektual, 

keterampilan interpersonal, dan komunikasi. 
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Penyebab utama seorang lulusan akuntansi ingin meneruskan ke PPA 

dikarenakan adanya berbagai motivasi yang dimilikinya. Menurut Lee, et. al dalam 

Bandi dan Yasmin (1994:9) menyebutkan motivasi adalah suatu kekuatan dalam diri 

manusia yang menyebabkan orang tersebut berkelakuan khusus dan mengarah pada 

tujuan. Dengan kata lain, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan untuk 

melakukan sesuatu, dalam hal ini untuk mengikuti PPA. Menurut Maslow dalam 

Widhayanti (2001: 22) setiap kebutuhan manusia dapat merupakan motivasi, seperti 

mata pencaharian (motivasi ekonomi), sumber prestise (motivasi karir), wadah untuk 

menyatakan diri (motivasi kualitas) atau sebagai suatu pemuasan bagi kebutuhan 

neoritik manapun. Motif tunggal lebih jarang dijumpai daripada kombinasi, tetapi 

pasti ada motif utama di antara motivasinya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Machfoedz (1998) dan Widhayanti (2001). Penelitian yang dilakukan saat ini 

mempunyai perbedaan dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian tersebut meneliti 

tentang minat mahasiswa untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik, 

sedangkan penelitian ini meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

mahasiswa mengikuti PPA. Faktor-faktor yang digunakan untuk mengetahui minat 

adalah motivasi karir, motivasi ekonomi, dan motivasi kualitas. Alasan pemakaian 

tiga faktor adalah karena pada kedua penelitian itu adalah ketiga faktor tersebut 

berpengaruh. Selain itu, ketiga faktor tersebut sudah relevan untuk mengetahui minat 

mahasiswa mengikuti PPA. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul penelitian ini adalah: 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA 
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JURUSAN AKUNTANSI MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI 

(PPA)” 

 
B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik 

mengangkat permasalahan tersebut guna diteliti. Topik permasalahan yang 

dirumuskan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah minat mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Surakarta 

yang akan mengikuti PPA dipengaruhi oleh faktor motivasi karir? 

2. Apakah minat mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Surakarta 

yang akan mengikuti PPA dipengaruhi oleh faktor motivasi ekonomi? 

3. Apakah minat Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Surakarta yang akan 

mengikuti PPA dipengaruhi oleh faktor motivasi kualitas? 

4. Apakah minat Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Surakarta yang akan 

mengikuti PPA dipengaruhi oleh faktor motivasi karir, motivasi ekonomi, dan 

motivasi kualitas? 

C.  Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis membatasi penelitian sebatas universitas negeri yang 

ada di Surakarta. Hal ini disebabkan karena selain keterbatasan waktu dan tenaga, 

juga adanya pemberian secara otomatis gelar akuntan akan terasa dampaknya 

terutama perguruan tinggi negeri yang mempunyai hak memberikan gelar tersebut.  
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Survei dilakukan terhadap mahasiswa jurusan akuntansi semester VI dan VIII 

dipilih sebagai responden dengan beberapa pertimbangan, yaitu: pertama, dalam 

jangka pendek akan menjadi sarjana ekonomi; kedua, sudah mampu memahami arti 

pentingnya gelar akuntan; ketiga, kemungkinan besar mereka tidak akan 

menyandang gelar akuntan lagi. 

 

D.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah minat mahasiswa Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Semester VI dan VIII di Surakarta untuk mengikuti 

PPA dipengaruhi oleh faktor motivasi karir, motivasi ekonomi, dan atau motivasi 

kualitas. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut 

ini. 

1. Bagi mahasiswa, sebagai masukan mengenai minat mahasiswa lulusan akuntansi 

untuk meneruskan ke jalur profesional dipengaruhi oleh faktor motivasi ekonomi, 

motivasi karir dan atau motivasi kualitas. 

2. Bagi peneliti lain, mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih 

luas. 

 
E.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar dibagi dalam lima 

bab, yaitu: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang memuat teori-teori secara konseptual yang 

diharapkan mampu mendukung pokok-pokok permasalahan yang diteliti. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini merupakan bagian yang berisi ruang lingkup penelitian, variabel 

penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 

populasi, teknik sampling, teknik pengujian data, dan teknik penganalisaan 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan analisis data dan interpretasi dari hasil analisis serta 

pembahasan tentang hasil penelitian yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang didasarkan 

pada hasil penelitian yang telah dilakukan. 


