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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi 

tertentu yang dihadapinya. Karena itulah terdapat perbedaan dalam kekuatan 

motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi tertentu 

dibandingkan orang lain yang menghadapi situasi yang sama. Bahkan seseorang 

akan menunjukan dorongan tetentu dalam menghadapi situasi yang berbeda dan 

dalam waktu yang berlainan pula.  

Motivasi seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau 

tenaga tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Menurut 

Minto Waluyo (2013:63) “Motivasi bekerja merupakan  suatu proses psikologis 

yang mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, perpsepsi, dan keputusan 

yang terjadi pada diri seseorang”. 

Berbicara mengenai motivasi salah satu hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan ialah bahwa tingkat motivasi yang berbeda antara seorang dengan 

orang lain dan dalam diri seseorang pada waktu berlainan. Begitu juga tingkat 

motivasi bekerja yang berbeda antara seseorang dengan orang lain karena setiap 

individu mempunyai motivasi tertsendiri untuk bekerja meskipun adanya 

kemungkinan memiliki mptivasi yang sama. 

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS Angkatan 2011/2012 pada tanggal 22 september 2014 yang bernama 

Miftakhul Huda, Firman Maulana, Patria Maya Sari dkk bahwa banyak 

mahasiswa pendidikan akuntansi masih kebingungan dalam pemilihan tempat 

bekerja setelah lulus kuliah. Kebanyakan dari mereka bingung karena ketatnya 

persaingan di dunia kerja. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa motivasi 

bekerja mahasiswa sangat kurang. 

Motivasi bekerja dapat timbul dari dalam diri seseorang itu sendiri atau 

rangsangan dari luar. Motivasi tersebut dapat di bagi menjadi motivasi instrinsik 
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dan motivasi ekstrinsik. Kedua motivasi tersebut tidak dapat di pisahkan karena 

berhubungan satu sama lain. 

Prakek Kerja Bisnis (PKB) merupakan motivasi instrinsik yang 

berpengaruh pada motivasi bekerja mahasiswa. Praktek Kerja Bisnis (PKB) 

merupakan mata kuliah yang dapat mengembangkan kreativitas mahasiswa dan 

mendukung terciptanya tenaga Ahli Madya Akuntansi. Praktek Kerja Bisnis 

(PKB)  adalah mata kuliah dari kurikulum baru 2000 yang ditetapkan oleh 

Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dilaksanakan mulai tahun 

akademik 2002/2003 (Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

Nomor:110/II/2002 tentang Pemberlakuan Kurikulum Baru (Kurikulum 2002)). 

Praktek Kerja Bisnis (PKB) pada pelaksanannya dilakukan dengan cara 

latihan kerja (magang), memberikan ketrampilan kepada mahasiswa bagaimana 

cara mengelola sistem informasi (akuntansi) bagian keuangan, pembelian, 

produksi, pemasaran, dan personalia. Magang dilaksanakan di lembaga yang 

berorientasi profit atau dapat juga pada lembaga non profit seperti Perguruan 

Tinggi dan Rumah Sakit, tetapi tidak dibenarkan pada lembaga pendidikan 

SLTA ke bawah. 

Faktor lain yang mempengaruhi motivasi bekerja mahasiswa yaitu teman 

sebaya. Menurut Hetherington & Parker dalam Desmita (2012:145), “Teman 

sebaya (peer) adalah sebuah kelompok sosial yang memiliki kesamaan ciri-ciri, 

seperti kesamaan tingkat usia”. Sedangkan menurut Santrock (2007:55), “Teman 

sebaya ialah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau tingkat kematangan 

yang kurang lebih sama yang saling berinteraksi dengan kawan-kawan sebaya 

yang berusia sama dan memiliki peran yang unik dalam kebudayaan atau 

kebiasaannya”. 

Pada masa remaja, anak akan berhubungan dengan  teman sebayanya 

lebih dari 40% dari waktu yang dimilikinya. Banyak waktu yang dihabiskan 

mahasiswa bersama teman sebayanya akan berpengaruh pada motivasi bekerja 

mahasiswa. 

Berdasarkan uraian latar permasalahan yang telah dijabarkan di atas, 

maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul 
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“MOTIVASI BEKERJA DI TINJAU DARI PRAKTEK KERJA BISNIS DAN 

TEMAN SEBAYA PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 

2011/2012”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuaraikan, maka 

identifikasi masalah yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2011/2012 sebagai 

subyek penelitian memiliki kesulitan dalam memilih pekerjaan setelah lulus 

kuliah. 

2. Praktek Kerja Bisnis sebagai pengalaman kerja yang sudah dilakukan 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2011/2012 masih menjadi 

masalah karena singkatnya waktu magang. 

3. Teman sebaya yaitu mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2011/2012 

mempengaruh dalam memilih pekerjaan. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas serta agar tidak terjadi 

pembiasan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2011/2012. 

2. Teman sebaya dibatasi pada teman se-angkatan dan teman sepergaulan 

sehari-hari pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012 . 

3. Praktek Kerja Bisnis dibatasi pengalaman megikuti praktek kerja bisnis  pada 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah angkatan 2011/2012. 

4. Motivasi bekerja dibatasi motivasi atau dorongan dari dalam atau luar dalam 

bekerja di berbagai bidang pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2011/2012. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan judul dan pembatasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh praktek kerja bisnis terhadap motivasi bekerja pada 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012? 

2. Adakah pengaruh teman sebaya terhadap motivasi bekerja pada mahasiswa 

Pendidika Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012? 

3. Adakah pengaruh praktek kerja bisnis dan teman sebaya terhadap motivasi 

bekerja pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini : 

1. Untuk mengetahui pengaruh praktek kerja bisnis terhadap motivasi bekerja 

pada mahasiswa Pendidika  Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh teman sebaya terhadap motivasi bekerja pada 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh praktek kerja bisnis dan teman sebaya secara 

bersama-sama terhadap motivasi bekerja pada mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012. 

F. Manfaat Penelitian  

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan ilmu pendidikan khususnya dalam praktek kerja bisnis dan teman 

sebaya  dengan motivasi bekerja. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Mahasiswa  

Sebagai tambahan ilmu bagi mahasiswa dalam menentukan pekerjaan di 

masa mendatang . 

b) Bagi FKIP Program Studi Pendidkan Akuntansi  

Sebagai referensi untuk mengarahkan mahasiswa dalam menentukan 

pekerjaan yang sesuai bidangnya. 

c) Bagi Peneliti 

Memberikan kesempatan kepada peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan agar menambah khasanah ilmu pengetahuan. 


