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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Meningkatnya pertumbuhan suatu negara tentunya juga diimbangi 

dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas. 

Disamping itu, perubahan serta pembaharuan dalam dunia pendidikan juga 

mempengaruhi permintaan akan tenaga kerja yang sesuai dengan 

bidangnya. Salah satunya yaitu dengan penyelenggaraan Pendidikan 

Profesi Akuntan (PPAk) baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun di 

Perguruan Tinggi Swasta guna mendukung terpenuhinya permintaan 

terhadap tenaga kerja sebagai akuntan publik. 

Dunia praktik dan pendidikan akuntansi di negara Indonesia juga 

mengalami banyak perubahan semenjak munculnya ilmu akuntansi pada 

era tahun 1960-an. Pendidikan akuntansi di Indonesia telah mengalami 

perubahan mendasar sejak awal tahun 1990-an (Machfoedz, 1999). 

Diawali dengan berubahnya Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang 

diganti dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) pada Kongres IAI 

(Ikatan Akuntan Indonesia) tahun 1994 yang juga menyepakati kelahiran 

Kompartemen Akuntan Pendidik. Perubahan berikutnya yaitu 

diberlakukannya Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) pada tahun 

1997. Kemudian pada tahun 2001, melalui Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No 179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 
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Profesi Akuntansi (PPAk), setiap mahasiswa yang lulus dari jurusan 

akuntansi tidak secara otomatis mendapatkan gelar akuntan (Ak) terhitung 

sejak 31 Agustus 2004. Jadi bagi mahasiswa yang menginginkan gelar 

akuntan (Ak) harus terlebih dahulu mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk). 

Sebelum Surat Keputusan tersebut dikeluarkan, pemberian gelar 

akuntan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang (UU) No.34 tahun 

1954, yang menyatakan bahwa gelar akuntan diberikan pada lulusan 

perguruan tinggi yang ditunjuk pemerintah dan atau perguruan tinggi 

negeri yang memenuhi syarat untuk menghasilkan akuntan atas proses 

pendidikan yang diberikan. Dengan adanya undang-undang tersebut, maka 

mahasiswa yang telah lulus S1 akuntansi di Universitas Indonesia, 

Universitas Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara, Universitas 

Airlangga, Universitas Padjajaran, Universitas Brawijaya, dan Sekolah 

Tinggi Akuntansi Negara secara otomatis akan memperoleh gelar sarjana 

akuntansi. Mahasiswa dari perguruan lainnya yang ingin memperoleh 

gelar sarjana akuntansi harus menempuh Ujian Negara Akuntansi (UNA) 

untuk meraih gelar serupa. Sistem ini dipandang merupakan diskriminasi 

terhadap perguruan tinggi swasta, karena tidak menjamin standarisasi profesi 

akuntan. Oleh karena adanya perbedaan yang dinilai sebagai bentuk 

diskriminasi yang menimbulkan rasa ketidakadilan maka dikeluarkanlah SK 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 179/U/2001, yang isinya menuliskan 

gelar akuntan hanya bisa diperoleh melalui Pendidikan Profesi Akuntansi 
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(PPAk). Program PPAk bisa dibuka oleh PTN maupun PTS yang memenuhi 

syarat. 

Program ini menjamin ada standarisasi profesi akuntan, termasuk 

dalam hal etika profesi. Setelah SK Mendiknas No 179/U/2001 pendidikan 

akuntansi di Indonesia memasuki paradigma baru. PPAK bukan lagi milik 

Departemen Pendidikan Nasional, karena sudah diserahkan kepada asosiasi 

profesi, dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ijin penyelenggaraan 

tetap dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, namun hanya bisa di berikan 

atas rekomendasi IAI. Melalui program ini, mahasiswa memperoleh gelar 

akuntan dan register akuntan dari Departemen Keuangan. 

Perubahan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan 

profesionalisme akuntan dengan tingkat penguasaan yang memadai 

terhadap tiga syarat untuk profesional yaitu pengetahuan, keahlia, dan 

karakter ( Novian dan Tucker, 1993 ). Karena nantinya para akuntan harus 

mempunyai kredibilitas dalam menyusun dan melaksanakan review (audit) 

atas laporan keuangan, yang kemudian hasilnya akan digunakan oleh para 

pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Adanya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) perlu diketahui 

bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi tentang proses pendidikan 

profesi tersebut. Persepsi positif akan berpengaruh  terhadap perilaku dan 

sikap mahasiswa yang mendukung adanya Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk), begitu juga sebaliknya apabila persepsi yang terbentuk negatif. 

Calon peserta PPAk adalah lulusan S1 Akuntansi, baik program studi 

reguler maupun  non-reguler (ekstensi) dan umum. Hal ini memungkinkan 
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terjadinya perbedaan persepsi tentang Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk), termasuk didalamnya minat dan kemampuan mahasiswa untuk 

mengikuti PPAk.  

Secara umum, mahasiswa akuntansi yang telah menyelesaikan 

jenjang S1- nya dapat memilih pilihan alternatif pada akhirnya. Pertama, 

mereka (lulusan sarjana S1) dapat langsung bekerja sebagai karyawan 

disebuah perusahaan ataupun instansi pemerintah. Kedua, mereka dapat 

melanjutkan pendidikannya ke jenjang S2 atau pilihan ketiga yaitu 

menjadi seorang akuntan publik. Bagi mereka yang memilih menjadi 

seorang akuntan publik, harus terlebih dahulu melanjutkan ke Pendidikan 

Profesi Akuntan dan meraih gelar akuntan, selanjutnya mereka dapat 

memilih karir sebagai akuntan, baik sebagai akuntan publik, akuntan 

manajemen, maupun akuntan pendidik. 

Akuntan publik adalah seseorang yang mendapat izin dari Menteri 

Keuangan Republik Indonesia untuk melayani masyarakat dengan 

memberikan jasa dalam bidang keakuntansian dan keuangan. Akuntan 

manajemen atau disebut juga sebagai akuntan intern yang bekerja pada 

suatu perusahaan atau orgSSanisasi. Akuntan pendidik adalah profesi 

akuntan yang memberikan jasa berupa pelayanan pendidikan akuntansi 

kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidik yang ada, guna 

melahirkan akuntan-akuntan yang terampil dan profesional. 

Menurut laporan utama pada situs Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

edisi 17, Profesi akuntan akan memainkan peran makin penting dalam 



5 

 

perekonomian nasional saat Indonesia mulai menerapkan International 

Financial Reporting Standard (IFRS) pada 2012. Namun, karena 

keterbatasan pendidikan, jumlah dan kompetensi akuntan Indonesia 

terbilang belum memadai. Dibanding dengan negara-negara lain, kondisi 

profesi akuntan di Indonesia masih memprihatinkan baik dari sisi jumlah 

maupun kompetensi. Karena itu, daya saing jasa akuntansi di Indonesia 

masih terbilang rendah. 

Kebutuhan dunia kerja Indonesia akan akuntan profesional jelas 

sangat tinggi. Hingga awal tahun ini saja, setidaknya 226  ribu organisasi 

di “Tanah Air” yang memerlukan jasa akuntan. Dengan asumsi satu 

organisasi setidaknya butuh mempekerjakan dua orang akuntan, akan 

terbuka peluang bagi 452 ribu akuntan profesional. Jumlah Akuntan 

Publik Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk. Jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, jumlahnya 

sangat jauh tertinggal. Tahun 2015 IAI mencatat jumlah akuntan 

profesional yang teregistrasi sebagai anggota IAI hanya sebanyak 15.940 

orang. Jumlah ini jauh di bawah akuntan profesional yang ada di negara 

tetangga. Malaysia memiliki 30.236 akuntan profesional, Filipina punya 

19.573 akuntan, Singapura 27.394 akuntan, dan Thailand memiliki 56.125 

akuntan. Dari sini saja tergambar peta persaingan menuju pasar tunggal 

ASEAN yang sudah di depan mata. www.iaiglobal.or.id  

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Lestari (2013) dengan 

judul Persepsi dan Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

http://www.iaiglobal.or.id/
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Terhadap Profesi Akuntan Publik. Perbedaan dari penelitian ini terletak 

pada objek yang dipilih. Sebelumnya peneliti meneliti di Universitas 

Udayana Bali, sedangkan penelitian sekarang berada di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas Maret Surakarta 

dengan pertimbangan dapat mewakili universitas negeri dan swasta yang 

ada di Surakarta karena program studi akuntansinya sudah terakreditasi A. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dan 

perbedaan pada hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan topik “PERSEPSI DAN MINAT 

MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI 

TERHADAP PROFESI AKUNTAN PUBLIK” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah persepsi mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi 

berpengaruh terhadap profesi akuntan publik? 

2. Apakah minat mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi 

berpengaruh terhadap profesi akuntan publik? 

3. Apakah ada perbedaan persepsi dan minat mahasiswa jurusan 

akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dan Universitas Sebelas Maret Surakarta terhadap profesi akuntan 

publik? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis persepsi mahasiswa jurusan akuntansi fakultas 

ekonomi terhadap profesi akuntan publik. 

2. Untuk menganalisis minat mahasiswa jurusan akuntansi fakultas 

ekonomi terhadap profesi akuntan publik. 

3. Untuk menganalisis apakah ada perbedaan persepsi dan minat 

mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi terhadap profesi 

akuntan publik. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini, hasil yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat atau kegunaan sebagai berikut : 

1. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Akuntan Publik 

Penulis berharap hasil karya ini dapat digunakan sebagai sumber 

saran-saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan praktik 

Akuntan Publik. 

b. Bagi masyarakat 

Bagi pemakai jasa profesi, hasil penelitian ini dapat meningkatkan 

kepercayaan mereka terhadap profesi akuntan sebagaimana 

layaknya yang mereka harapkan. 
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c. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang 

nantinya akan dijadikan acuan dalam menyelenggarakan program 

pendidikan akuntansi (PPAK) di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dan Universitas Sebelas Maaret Surakarta. 

2. Kegunaan Teoritis 

Dapat menunjang dan memperkuat teori-teori yang dikemukakan oleh 

para ahli dalam bidang akuntansi,khususnya mata kuliah auditing. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan secara garis besar mengenai latar 

belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan, serta sistematika penulisan. 

BAB II  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini diawali dengan landasan teori yang mendukung 

perumusan hipotesis, dilanjutkan dengan penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian yang mencakup variabel penelitian dan 
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definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data serta metode analisis. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diawali dengan penjelasan atau deskripsi dari 

obyek penelitian , dilanjutkan dengan analisis data dan 

pembahasan atas hasi analisis data. 

BAB V  PENUTUP 

Merupakan  bab penutup yang menyajikan secara singkat 

mengenai apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian 

yang  telah dilaksanakan dalam bagian simpulan. Dalam 

bab ini ditutup dengan keterbatasan dan saran yang dapat 

dipertimbangkan terhadap hasil penelitian. 

 


