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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu syarat untuk dapat 

menghasilkan lulusan atau output yang kompeten. Kualitas lulusan yang baik 

harus mempunyai keahlian (skill) dan pengetahuan yang memadai seperti yang 

dikehendaki oleh pasar, sehingga dapat dipastikan bahwa output yang 

dihasilkan akan mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Profesi akuntan 

merupakan salah satu profesi yang diharapkan mampu untuk memenuhi 

kompetisi yang dikehendaki oleh pasar. Profesi akuntan merupakan suatu 

profesi jasa penyusunan, penganalisaan, dan penyajian informasi keuangan 

untuk kepentingan pembuatan keputusan bisnis. Sebagai produsen konsultan 

atau akuntan publik, pendidik akuntansi harus didesain agar lulusannya 

mampu memainkan peran sebagai seorang yang profesional. Terdapat tiga 

syarat utama untuk menjadi seorang yang profesional yaitu: mempunyai 

keahlian (skill), mempunyai karakter (character), dan mempunyai 

pengetahuan (knowledge).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Machfoedz, (1998) kritik 

terhadap pendidikan akuntansi di Indonesia tidak langsung dikemukakan, oleh 

praktisi dan akademisi, namun dirasakan oleh banyak pihak bahwa perlu 

adanya perbaikan pendidikan akuntansi di Indonesia. Kritik tersebut 

didasarkan atas adanya suatu perubahan yang mendasar sejak tahun 1990-an 
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yang dirasakan oleh pengguna lulusan akuntansi dan juga adanya indikator 

bahwa lulusan suatu perguruan tinggi harus mulai bersaing dan hampir selalu 

kalah dengan lulusan luar negeri pad saat mencari kerja. Kegagalan 

pendidikan akuntansi di Indonesia untuk memenuhi kualifikasi seperti yang 

dikehendaki oleh pasar dapat disebabkan oleh adanya dua hal, yaitu kegagalan 

kurikulum dan kegagalan input pendidikan akuntansi. Pemahaman yang baik 

mengenai akuntansi, akan menarik minat seseorang atau individu yang 

kompeten untuk memilih akuntansi sebagai jalur kariernya. 

Adanya tuntutan pasar terhadap lulusan akuntansi, menjadikan 

perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan akuntansi melakukan evaluasi 

terhadap berbagai macam elemen dalam pendidikan dicerminkan dalam 

pengajaran, penelitian, dan input yang memadai. Pengajaran merupakan 

proses belajar mengajar yang melibatkan berbagai elemen yaitu tersedianya 

dosen yang memadai, kurikulum akuntansi, teknik pengajaran, sistem 

evaluasi, baik  melibatkan pengajaran maupun pengetahuan yang nantinya 

akan dikomunikasikan melalui kegiatan pengajaran kepada lingkungan 

akademik (Fauzi, 1998: 202). 

Dunia pendidikan pada Perguruan Tinggi yang mencetak Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang profesional, dituntut tanggung jawabnya terhadap 

kualitas pendidikan, guna menghasilkan sarjana-sarjana yang bertanggung 

jawab terhadap profesi dan keahlian. Selain itu, dunia pendidikan merupakan 

salah satu tempat yang strategis untuk pemupukan nilai-nilai kehidupan, 

sehingga diharapkan mampu mencetak komunikasi akademis yang lebih baik 
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dibandingkan dengan komunitas lain di luar akademis. Adanya kontrol 

terhadap dosen dan mahasiswa akan membentuk suatu proses intelektual yang 

memadai. 

Pendidikan merupakan kunci untuk menciptakan, mengadaptasi, dan 

menyebarkan ilmu pengetahuan. (Bank dunia dalam Todaro, 2000: 384). 

Peran pendidikan formal tidaklah terbatas pada memberikan pengetahuan dan 

keahlian pada masing-masing individu untuk dapat bekerja sebagai agen 

perubahan ekonomi (economic change agent)  bagi masyarakatnya. Selain itu, 

pendidikan formal juga menanamkan tata nilai yang serba luhur, norma-

norma, cita-cita, tingkah laku, dan aspirasi, yang selalu berkaitan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan pembangunan 

bangsa yang bersangkutan. 

Pendidikan adalah suatu bantuan yang diberikan oleh orang dewasa, 

agar dia mencapai kedewasaan. Bantuan yang diberikan oleh pendidik itu 

berupa pendampingan yang menjaga agar anak didiknya belajar hal-hal yang 

positif sehingga sungguh-sungguh menunjang perkembangannya. Pendidikan 

mengarahkan perkembangan anak supaya dia memperoleh pengetahuan, 

pemahaman, ketrampilan, sikap dan nilai yang semuanya menunjang 

perkembangannya (WS, Winkel 1996: 21).   

Tingginya minat masyarakat terhadap kebutuhan tingkat pendidikan 

pada perguruan tinggi, dapat dilihat dengan semakin maraknya berbagai 

perguruan tinggi swasta dengan berbagai program studi yang ditawarkan. 

Salah satunya adalah program studi akuntansi, baik S-1 reguler maupun 
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program diploma tiga. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat semakin 

menyadari akan makna pendidikan sebagai salah satu wujud investasi sumber 

daya manusia dan sebagai penghargaan yang lebih  dari masyarakat terhadap 

gelar kesarjanaan yang disandang oleh seseorang. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin 

banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam melakukan sesuatu, 

dibandingkan dengan orang yang lebih rendah tingkat pendidikannya. Namun, 

dalam melaksanakan sesuatu seseorang mempunyai dorongan maksud dan 

tujuan tertentu, atau dengan kata lain seseorang tersebut mempunyai motivasi 

tertentu dalam melakukan pekerjaannya (Sri Suranta dan Muh. 

Syafiqurrahman, 2006). 

 Menurut Maslow (1984) dalam Handoko ( 1995: 258) tentang 

teorinya yang dikenal dengan teori kebutuhan, faktor-faktor yang menjadi 

dasar tingkah laku manusia atau memotivasi seseorang dalam melakukan 

kegiatan antara lain: 

1. Biologis needs (kebutuhan biologis) yaitu kebutuhan untuk melenyapkan 

rasa haus, lapar dan melanjutkan keturunan. 

2. Safety and security needs (kebutuhan akan rasa aman) yaitu kebutuhan 

akan kepastian nasib atau masa depan, seperti terbebas dari rasa takut akan 

kehilangan atau tidak mendapat pekerjaan, harta benda atau tempat 

tinggal. 

3. Love and belonging needs yaitu kebutuhan akan simpati, cinta, kasih 

sayang, pengakuan sebagai anggota masyarakat atau kelompok. 
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4. Esteem needs (kebutuhan penghargaan) yaitu kebutuhan untuk merdeka, 

bebas, tidak bergantung pada orang lain, kemampuan, kehormatan, dan 

kepercayaan diri, kebutuhan yang timbul dalam diri seseorang, seperti 

kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, baik di lingkungan 

kelompoknya maupun di lingkungan di masyarakat. 

5. Self actualization needs kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan untuk 

mengerjakan sesuatu sesuai dengan bakat yang ada pada dirinya. 

6. Know and to understand needs yaitu kebutuhan untuk mengetahui 

lingkungan, mengetahui dimana dan bagaimana dia berada, ingin 

memahami dengan sebaik-baiknya. 

7. Aeshtetic needs yaitu kebutuhan akan keindahan, kesenangan, harmoni, 

kecantikan, ketampanan dan kesenian. 

Berbagai faktor kebutuhan manusia sesuai dengan hirarkinya, dapat 

digolongkan menjadi empat kelompok (Bandi dan Suhardjanto, 1994), yaitu: 

a. Faktor ekonomi, menyangkut kebutuhan materi manusia termasuk di 

dalamnya sandang, pangan dan papan. 

b. Faktor masa depan, menyangkut perasaan aman, terutama dimasa depan, 

setelah masa produktif kerja berlalu sementara kebutuhan materi tetap 

harus dipatuhi atas nama lainnya. 

c. Faktor sosial, menyangkut kebutuhan untuk bergabung dengan pihak lain, 

harga diri di masyarakat, diterima dalam bergaul, kebutuhan cinta kasih 

dengan sesama, dan semua yang berhubungan dengan faktor sosial. 
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d. Faktor aktualisasi diri, menyangkut eksploitasi diri sendiri, yang 

berhubungan erat dengan faktor sosial dan ditentukan oleh pribadi dari 

individu yang bersangkutan. 

Pembinaan dan pengembangan terhadap para mahasiswa merupakan 

suatu kegiatan dalam rangka menyesuaikan diri terhadap perubahan dan 

perkembangan yang terjadi. Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan 

pengembangan karier para mahasiswa akuntansi, maka diperlukan adanya 

penilaian atau pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap jurusan yang 

digunakan untuk menilai dan mengetahui sejauh mana seorang mahasiswa 

akuntansi telah memahami mata kuliah akuntansi secara menyeluruh 

(Kurniawati, 2003). 

Penilaian hendaknya memberikan gambaran yang akurat mengenai 

prestasi seseorang, dalam hal ini adalah mahasiswa akuntansi. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, maka sistem penilaian harus mempunyai hubungan 

dengan standar dan berbagai ukuran yang dapat diandalkan. Adanya dorongan 

atau motivasi dalam diri seseorang, merupakan salah satu faktor pemicu 

adanya peningkatan terhadap prestasi. Motivasi dapat pula diartikan sebagai 

faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak dengan cara atau siap 

tertentu (Murhayani, 2004). 

Prestasi seseorang terutama dapat disebabkan oleh dua hal yaitu 

kemampuan dan daya dorong. Kemampuan tersebut ditentukan oleh 

kualifikasi yang dimilikinya antara lain oleh pendidikan, pengalaman, dan 

sifat-sifat pribadinya, sedangkan daya dorong dipengaruhi oleh sesuatu yang 
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ada dalam diri seseorang dan hal-hal lain di luar dirinya (Manullang, 

1982:145). Adanya motivasi peluang kerja, sikap, faktor masa depan, dan 

adanya penghargaan (aktualisasi diri) adalah beberapa contoh faktor yang 

dapat dikemukakan sebagai pendorong mahasiswa akuntansi pada khususnya 

untuk selalu dapat meningkatkan prestasinya. 

Proses penilaian prestasi akan menghasilkan suatu evaluasi atas 

prestasi di masa lampu dan atau merupakan prediksi di masa yang akan 

datang. Ketetapan penilaian terutama tergantung pada berbagai standar, 

ukuran dan teknik evaluasi yang dipilih. Berdasarkan adanya motivasi, sikap 

individu, dan faktor masa depan, maka akan diperoleh adanya kepuasan 

terhadap hasil belajar seorang individu. Menurut Strauss dan Sayles dalam 

Handoko (1989), kepuasan kerja juga berpengaruh penting terhadap 

aktualisasi diri. Sebagai contoh karyawan yang tidak memperoleh kepuasan 

kerja, tidak akan pernah mencapai kematangan psikologis, dan pada gilirnanya 

akan mengalami frustasi. 

Literatur mengenai prestasi mahasiswa akuntansi ditunjukkan dalam 

berbagai artikel. Hasil studi yang dilakukan oleh Fauzi dan Sularso (2000),  

menunjukkan bahwa nilai ujian masa lalu dan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 

berhubungan positif dengan prestasi mahasiswa dimasa mendatang. Dalam 

penelitian yang sama, juga dikemukakan bahwa mahasiswa wanita 

mempunyai prestasi yang lebih baik daripada mahasiswa pria. Selain faktor 

nilai ujian masa lalu dan indeks Prestasi Komulatif (IPK), pengetahuan 
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akuntansi yang terdapat di SMU juga memberikan penjelasan terhadap variasi 

prestasi tersebut.  

Riba’ati (2000) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa 

wanita mempunyai prestasi yang lebih baik daripada mahasiswa pria. Untuk 

menjelaskannya, Eskew dan Faley (1988) menggunakan regresi berganda 

untuk memprediksi 54% variasi dalam total nilai ujian peserta mata kuliah 

Pengantar Akuntansi. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa variabel 

apptitude (kecakapan) dan motivasi yang memberikan dukungan terbesar 

terhadap prestasi mahasiswa akuntansi wanita. Temuan oleh Buckless et al  

(1991) yang dikutip oleh Karsono (1995), juga mendukung pendapat bahwa 

mahasiswa wanita mempunyai prestasi yang lebih baik daripada mahasiswa 

pria. 

Handoko (1989), mengemukakan bahwa penilaian prestasi seseorang 

dapat dipengaruhi oleh adanya motivasi, sikap atau perilaku, faktor yang 

berorientasi terhadap masa depan dan aktualisasi diri. Peningkatan prestasi 

seseorang dapat dilihat dengan adanya dukungan atau motivasi dari pihak lain 

yang akan berpengaruh terhadap sikap atau perilaku individu. Penilaian 

prestasi juga melibatkan berbagai penilaian yang berorientasi ke masa depan, 

melalui penilaian potensi dan target yang telah ditetapkan. Adanya 

peningkatan prestasi, akan memberikan kepuasan dalam diri seseorang yang 

juga berpengaruh terhadap adanya aktualisasi diri. 

Hanifah (2001) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu 

yang berpengaruh terhadap pencapaian prestasi belajar adalah motivasi. 
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Dengan menurunnya motivasi dalam diri seseorang, kadang-kadang mereka 

akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk mencapai prestasi yang optimal. 

Prestasi akademik (dilihat dari nilai-nilai mata kuliah) yang dicapai seorang 

mahasiswa merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang mempengaruhinya 

baik dalam diri mahasiswa maupun dari luar diri mahasiswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut mengenai “PENGARUH MOTIVASI, SIKAP, FAKTOR MASA 

DEPAN DAN AKTUALISASI DIRI TERHADAP PRESTASI 

MAHASISWA  AKUNTANSI”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan 

yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah motivasi, sikap, faktor masa depan dan aktualisasi diri berpengaruh 

terhadap prestasi mahasiswa?” 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terlepas dari maksud dan tujuan, serta untuk menghindari 

pembahasan yang terlalu luas, maka penulis memberikan pembatasan masalah 

sebagai berikut: 
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1. Responden meliputi mahasiswa jurusan akuntansi di wilayah Surakarta. 

2. Responden merupakan mahasiswa jurusan akuntansi program S-1 di 

wilayah Surakarta tahun 2003 – 2004. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah: 

Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh motivasi, sikap, faktor masa 

depan dan aktualisasi diri terhadap prestasi mahasiswa akuntansi. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bemanfat sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana untuk menempa diri dengan mengadakan berbagai kajian 

terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu yang diperoleh di 

bangku kuliah serta untuk mengimplementasikan pengetahuan teoritis 

yang diperoleh terhadap realita permasalahan yang ada di lapangan. 

2. Bagi Pembaca 

Menambah dan memperdalam pengetahuan tentang berbagai faktor yang 

mempengaruhi prestasi mahasiswa jurusan akuntansi. 

3. Bagi Akademik 

Sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana perbedaan prestasi antara 

mahasiswa wanita dengan mahasiswa pria jurusan akuntansi dan 

memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengembangkan atau meningkatkan prestasi mahasiswa. 
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4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai sumber informasi tambahan dan bahan pertimbangan untuk 

berbagai penelitian serupa di masa mendatang. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran singkat tenang penyusunan skripsi ini, 

maka sistematika penulisannya dapat diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendasari penelitian 

yaitu berisi pengertian penilaian prestasi, motivasi, sikap, faktor 

masa depan, aktualisasi diri, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis dan sumber data, definisi 

operasional variabel, pengukuran variabel, metode pengujian 

kualitas data serta teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis dan 

pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas 

sebelumnya, serta saran yang berhubungan dengan penyempurnaan 

skripsi ini, yang dapat digunakan bagi penelitian serupa di masa 

mendatang. 

 


