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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap era selalu berubah, era yang dulu dan era yang sekarang tidak 

akan pernah sama. Budaya, teknologi dan pendidikan merupakan bagian 

dalam kehidupan yang terus bergerak maju. Keinginan untuk mencari 

kehidupan yang lebih baik menjadi impian setiap orang di saat ini, untuk 

mencapai tujuan tersebut pekerjaan menjadi faktor penting dan 

melatarbelakangi dipilihnya pendidikan yang mampu membuat seseorang 

mudah memperoleh pekerjaan dan mendapat gaji yang lebih besar. Pada era 

yang terus berubah, prospek pekerjaan yang akan dibutuhkan di masa 

mendatang pun berubah dari waktu ke waktu dan menjadi spekulasi tersendiri. 

Hal tersebut menjadi latar belakang bagi mahasiswa baru untuk memilih 

jurusan apa yang kelak lulusannya akan banyak dibutuhkan di perusahaan atau 

organisasi di masa mendatang.  

Persaingan dalam dunia kerja tidak pernah stagnan dan selalu 

mengalami peningkatan. Jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan kerja 

yang tidak seimbang menyebabkan persaingan mencari pekerjaan menjadi 

semakin ketat dan kekhawatiran menjadi pengangguran menjadi motivasi 

sendiri bagi para lulusan baru. Kualitas pendidikan dan pengalaman kerja serta 

ditunjang spesifikasi profesi juga menjadi faktor yang penting agar dapat 

diterimanya seseorang dalam suatu pekerjaan. 
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Perkembangan lingkungan bisnis sangat ketat menjadi suatu tantangan 

yang harus dihadapi bagi setiap pelaku bisnis. Persaingan tidak lepas dari 

ketatnya perkembangan lingkungan bisnis, sehingga banyak pelaku bisnis 

yang bekerja keras untuk mampu bersaing mengatasi munculnya 

permasalahan yang akan dihadapi akibat persaingan tersebut. Perkembangan 

ini juga diikuti oleh semakin meluasnya profesi akuntan yang mempunyai 

hubungan erat dengan tata nilai dan budaya yang berkembang bukan hanya di 

lingkungan bisnis tetapi di kalangan masyarakat. Profesi akuntan tidak bisa 

lepas yang terjadi di negeri ini, karena profesi akuntan menjadi salah satu 

pelaku aktif dalam dunia bisnis dan ekonomi. Profesi akuntan dituntut untuk 

dapat menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan. 

Dalam dunia Ekonomi khususnya Akuntansi, setiap tahun peminat 

Jurusan Akuntansi dalam perguruan tinggi juga selalu mengalami peningkatan 

sehingga lulusan setiap tahun pun semakin banyak dan persaingan dalam 

memperoleh pekerjaan tidak dapat dihindari lagi. Dalam upaya meningkatkan 

kualitas, keterampilan, dan daya saing, banyak lulusan Akuntansi yang 

menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) sehingga menjadi lebih 

diperhitungkan karena lebih profesional di bidang Akuntansi. 

Menurut Lisnasari dan Fitriany (2008), Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk) merupakan jenjang pendidikan tambahan yang ditujukan bagi seorang 

lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi yang ingin mendapatkan gelar 

Akuntan. Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 179/U/2001 menyatakan 

bahwa lulusan sarjana strata satu (S1) jurusan akuntansi berkesempatan 
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menempuh PPAk di perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh Direktorat 

Jenderal  Pendidikan Tinggi. Mereka yang telah menempuh PPAk  nantinya 

akan berhak memperoleh  sebutan profesi Akuntan (Ak), dan juga semakin 

berpeluang meniti karir sebagai auditor pemerintahan, auditor internal, 

akuntan sektor publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan 

perpajakan, akuntan keuangan, maupun akuntan sistem informasi. Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPAk) telah dijelaskan pada UU No.2/1989 serta UU 

No.34/1954, dalam UU tersebut dapat disimpulkan PPAk merupakan 

pendidikan tambahan bagi seorang lulusan program sarjana Ilmu Ekonomi 

pada Program Studi Akuntansi yang ingin mendapatkan gelar Akuntan. 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan jenjang pendidikan 

tambahan yang ditujukan bagi lulusan sarjana ekonomi khususnya untuk 

jurusan akuntansi yang ingin mendapatkan gelar akuntan. Machfoed (1998) 

dalam Widyastuti, dkk (2004) PPAk sudah mulai dijalankan sejak September 

2002. Dengan dimulainya program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 

maka gelar akuntan bukan lagi dimonopoli Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

tertentu yang diberi hak istimewa oleh Depdiknas. Dengan demikian, para 

akuntan diharapkan pada masa mendatang khususnya dalam era globalisasi 

ekonomi abad 21 akan menjadi akuntan yang professional dan siap 

menghadapi persaingan global dengan akuntan belahan dunia lain serta 

mampu mengembangkan ilmu yang dimilikinya.  

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) penting bagi mahasiswa jurusan 

akuntansi. Sebab, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dapat memberikan 
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kontribusi untuk menjadi seorang akuntan yang professional. Selain itu, 

setelah mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi dan mendapat gelar Profesi 

Akuntan (Ak) sebagai identitas untuk membedakan lulusan ekonomi jurusan 

akuntansi dengan lulusan ekonomi jurusan manajemen maupun jurusan ilmu 

ekonomi pembangunan (Raminten, 2012). Mengingat pentingnya PPAk bagi 

mahasiswa akuntansi maka diperlukan motivasi dari dalam diri mahasiswa 

terhadap minat untuk mengikuti PPAk, yang diharapkan dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan mahasiswa tersebut (Indrawati, 2009).  

Dengan adanya program PPAk ini diharapkan mampu menjawab 

kebutuhan akan pentingnya sumber daya manusia yang profesional dibidang 

akuntansi. Reformasi pada sistem pendidikan akuntansi ini bertujuan untuk 

mengejar kesenjangan antara conceptual system dengan physical system yang 

selama ini menjadi kelemahan sistem pendidikan akuntansi (Bawono, dkk, 

2004). Dalam perkembangannya profesi Akuntan mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam dunia bisnis dan pekerjaaan, sehingga banyak 

perusahaan yang membutuhkan akuntan. Profesi akuntan mempunyai 

tanggung jawab terhadap apa yang diperbuat baik terhadap pekerjaannya, 

organisasinya, masyarakat dan dirinya sendiri, sehingga profesi akuntan 

sendiri merupakan profesi yang penuh tanggung jawab.  

Dengan adanya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) kita perlu 

mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi sebagai stakeholder 

utama atau calon pengguna jasa dalam proses pendidikan profesi tersebut. 

Persepsi positif akan berpengaruh terhadap perilaku dan sikap mahasiswa 
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yang mendukung adanya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), begitu juga 

sebaliknya apabila persepsi yang terbentuk negatif. Diharapkan lulusan dari 

pendidikan profesi akuntansi akan mempunyai konsep yang kuat dari 

pendidikan strata satu dan mempunyai ketrampilan yang memadai sebagai 

akuntan. Oleh karena itu setelah dianggap penting tentang adanya suatu 

pendidikan profesi yang menjadikan seorang akuntan menjadi lebih 

profesional, yang mana dengan pendidikan profesi ini akan sangat 

berpengaruh terhadap persepsi para akuntan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul, ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA MELANJUTKAN STUDI 

PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (Studi Empiris 

pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhamadiyah Surakarta Angkatan 

2012). 

 

B. Perumusan Masalah 

Pada dasarnya perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi 

masalah yang akan dibahas, sehingga dapat tersusun secara sistematis. Dengan 

melihat uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah kesiapan mahasiswa untuk pendidikan profesi akuntansi 

berpengaruh terhadap minat melanjutkan studi PPAk? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat melanjutkan studi PPAk? 

3. Apakah komitmen berpengaruh terhadap minat melanjutkan studi PPAk? 
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4. Apakah kesadaran mahasiswa berpengaruh terhadap minat melanjutkan 

studi PPAk? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian 

ini adalah:  

1. Menganalisis pengaruh kesiapan mahasiswa untuk pendidikan profesi 

akuntansi terhadap minat melanjutkan studi PPAk. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap minat melanjutkan studi PPAk. 

3. Menganalisis pengaruh komitmen terhadap minat melanjutkan studi 

PPAk. 

4. Menganalisis pengaruh kesadaran mahasiswa terhadap minat melanjutkan 

studi PPAk. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara  Teoritis/Akademis 

Penelitian ini di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan referensi 

menambah wawasan, pengetahuan dan tambahan informasi untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

2. Secara  Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk 

menyusun dan menyempurnakan sistem yang diterapkan pada jurusan atau 

program studi akuntansi tersebut dalam rangka menciptakan akuntan yang 

berkualitas, dan bagi peneliti untuk mengetahui sejauh mana kesiapan 
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mahasiswa untuk pendidikan profesi akuntansi, motivasi, komitmen, 

kesadaran mahasiswa berpengaruh dalam minat melanjutkan studi PPAk 

yang baik dan sempurna bagi peneliti. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka pembahasan mengenai determinasi hubungan minat 

mahasiswa melanjutkan studi pada program pendidikan profesi akuntansi 

dengan kesiapan mahasiswa, motivasi, komitmen, dan kesadaran mahasiswa 

ini dibahas dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis variabel, tinjauan 

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode 

analisis data.  
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BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini 

disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas  

hasil analisis yang merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik 

untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.  

 


