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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keinginan menjadi seorang akuntan yang profesional merupakan cita-

cita yang dimiliki oleh semua mahasiswa program studi akuntansi. 

Kebanyakan mahasiswa berasumsi bahwa seorang akuntan memiliki masa 

depan yang baik di dalam pekerjaannya, dan juga adanya anggapan bahwa 

seorang akuntan akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi atau 

perusahaan di Indonesia. Untuk menghasilkan akuntan profesional dengan 

standardisasi kualitas akuntan di Indonesia, mahasiswa lulusan strata 1 (S1) 

dapat mengikuti Pendidikan Pelatihan Akuntansi (PPAk). Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) merupakan pendidikan tambahan bagi seorang lulusan 

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi yang ingin mendapatkan sebutan 

Akuntan (Akt) (Tarmizi dan Restuti, 2015). 

Pendidikan profesi akuntansi sangat penting bagi mahasiswa akuntansi 

sebab dapat memberikan pengaruh yang sangat besar untuk menjadi seorang 

akuntan yang profesional nantinya. Mengingat pentingnya PPAk bagi 

mahasiswa maka diperlukan motivasi yang cukup besar bagi mahasiswa untuk 

mengikuti program pendidikan profesi akuntansi untuk mencapai tujuan yang 

di inginkan tersebut. Pada era globalisasi banyak tantangan untuk profesi 

akuntansi diantaranya adalah standar akuntansi, sertifikasi dan etika dalam 

profesi akuntansi (Mbawuni, 2015). 
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Gender merupakan faktor yang cukup mempengaruhi suatu tindakan. 

Gender merupakan suatu konsep analisis yang digunakan untuk 

mengidentifikasi perbedaan laki laki dan perempuan dilihat dari sudut non-

biologis, yaitu dari aspek sosial, budaya, maupun psikologis (Al-Fithrie, 

2015). Mahasiswa perempuan mempunyai kecenderungan rajin dalam 

mencapai prestasi belajar, namun secara psikologis perempuan mempunyai 

kemampuan yang lemah dalam menghadapi tantangan, berbeda dengan laki-

laki yang tidak terlalu sensitif dengan berbagai tantangan sehingga lebih kuat 

dalam menerima tantangan perkembangan jaman. Secara umum adanya 

gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan 

ruang tempat dimana manusia beraktifitas. Sedemikian rupanya perbedaan 

gender itu melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering 

lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi 

sebagaimana permanen dan abadinya ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh 

perempuan dan laki-laki. Secara sederhana perbedaan gender telah melahirkan 

pembedaan peran 

Menurut Yuneriya, dkk (2013) yang meneliti tentang pengaruh 

motivasi, persepsi dan lama pendidikan terhadap minat mahasiswa untuk 

mengikuti pendidikan profesi akuntansi menunjukkan bahwa motivasi karir, 

motivasi ekonomi, motivasi kualitas, dan lama pendidikan berpengaruh 

signifikan terhadap minat mahasiswa dalam mengikuti PPAk. 

Sapitri dan Yaya (2015) yang meneliti tentang faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk menunjukkan 
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bahwa motivasi kualitas dan motivasi mencari ilmu berpengaruh signifikan 

terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk, sedangkan untuk motivasi karir, 

motivasi ekonomi, motivasi sosial, motivasi gelar dan lama pendidikan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

Selanjutnya Husin (2015) pengaruh motivasi kualitas dan motivasi 

ekonomi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan 

profesi akuntansi (PPAk) dengan kepribadian individu sebagai variabel 

moderating menunjukkan bahwa motivasi kualitas dan motivasi ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam mengikuti PPAk. 

Kemudian Sulifah, dkk (2016) juga meneliti tentang pengaruh motivasi 

terhadap minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi dengan 

hasil yang menunjukkan bahwa motivasi kebanggaan, motivasi pengetahuan, 

dan motivasi lainnya berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam 

mengikuti PPAk. 

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

Yuneria, dkk (2013) yang berjudul “Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Lama 

Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan Yuneria, dkk (2013) terletak pada Persepsi dan Lama Pendidikan. 

sedangkan penelitian ini hanya menggunakan Pengaruh Motivasi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

Apakah gender, motivasi ekonomi, motivasi karir, motivai kualitas, dan 

motivasi prestasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis pengaruh gender terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. 

3. Menganalisis pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. 

4. Menganalisis pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. 

5. Menganalisis pengaruh motivasi prestasi terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 

akuntansi untuk dapat menjadi bahan pertimbangan yang diambil setelah 

menyelesaikan studi S-1 untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk). 

2. Bagi Pihak Universitas 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang nantinya 

akan dijadikan acuan dalam menyelenggarakan program pendidikan 

akuntansi (PPAk) dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk 

pendidikan profesi akuntansi. 

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh diperguruan tinggi serta 

menanamkan wawasan dan pengalaman. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Agar penulisan ini dapat sesuai dengan tujuan penelitian, maka disusun 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN. Bab Pendahuluan berisi tentang gambaran 

singkat mengenai isi dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, 
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perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang 

konsep dari teori yang melandasi penelitian ini yang mencakup landasan teori 

dan penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN. Bab Metode Penelitian menguraikan 

tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber 

data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, sert metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini 

membahas mengenai data yang digunakan, pengolahan data tersebut dengan 

alat analisis yang diperlukan, serta pembahasan atau hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP. Bab Penutup berisi tentang simpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang 

diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan nantinya dapat dijadikan masukan 

untuk penelitian selanjutnya. 


