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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa lulusan jurusan akuntansi sebagai calon penyedia jasa 

akuntansi harus memiliki kemampuan dan profesionalisme yang tetap tinggi 

untuk tetap eksis dalam persaingan. Lulusan jurusan akuntansi harus 

mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik dari segi teknis dan non teknis. 

Menurut (Machfoedz, 1998), pendidikan tinggi akuntansi Indonesia sejak akhir 

tahun 1980-an mulai dipertanyakan keandalannya dalam menghasilkan tenaga 

profesional dibidang keuangan dan bisnis. Permasalahan ini disebabkan 

banyaknya peristiwa yang menyebabkan masyarakat mempertanyakan 

keprofesionalan para akuntan lulusan perguruan tinggi jurusan akuntansi 

(Kurniawati, 2003). Pendidikan akuntansi harus menghasilkan akuntan diabad 

mendatang. Pendidikan tinggi akuntansi yang tidak menghasilkan seorang 

profesionalisme sebagai akuntan tidak laku dipasaran tenaga kerja (Sundem 

dalam Widyastuti, 2004). 

Proses pendidikan akuntansi di Indonesia menghasilkan akuntan yang 

diskriminatif dan tidak professional (Foo, 1998 dalam Widyastuti, 2004). Gelar 

akuntan diberikan secara diskriminatif oleh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

tertentu .Proses perolehan gelar akuntan yang bersifat diskriminatif tersebut 

mempunyai dua kelemahan pertama, timbul diskriminasi pemberian gelar 

akuntan. Kedua, tidak meratanya tingkat profesionalisme para akuntan di 

pasaran tenaga kerja. Alasan inilah yang menyebabkan profesi (IAI) dan 
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Departemen pendidikan dan kebudayaan melalui Dirjen Dikti merasa perlu 

untuk meninjau kembali peraturan yang berlaku untuk menghasilkan akuntan 

yang profesional (Machfoedz, 1998 dalam Widyastuti, 2004) yaitu dengan 

dikeluarkannya Kepmendiknas No.179/U/2001 dan Kepmendiknas No. 180 

/P/2001 tersebut di atas. 

Keinginan dan komitmen komunitas akuntansi untuk meningkatkan 

kualitas proses pendidikan akuntansi mengalami peningkatan, terutama 

ditujukan pada proses belajar mengajar yang dikatakan terlalu mendidik 

mahasiswa sebagai tehnisi dan terlalu prosedural, tidak intelek dan tidak ilmiah.  

Di Indonesia, proses pendidikan dan pengajaran akuntansi dipandang 

belum mampu untuk menghasilkan lulusan yang professional, yang siap terjun 

ke dunia bisnis. Proses tersebut meliputi: desain kurikulum, desain silabus, 

desain pengajaran, dan system pengajaran Machfoedz, 1997). Hal tersebut sesui 

dengan penelitian Nuraini (1990) di Yogyakarta, yang menemukan bahwa 

sebesar 68,83% mahasiswa akuntasi yang ditelitinya menyatakan bahwa materi 

kuliah yang diberikan belum cukup sebagai bahan persiapan menghadapi 

tuntutan pekerjaan. Demikian pula penelitian yang dilakukan Fouriyati (1996) di 

Surakarta, hampir 60% mahasiswa akuntansi menyatakan hal yang serupa, (Eko, 

et.al. 2004). 

Salah satu profesi akuntan yang paling popular di masyarakat dan 

khususnya di kalangan mahasiswa akuntansi ialah profesi akuntan public 

(Nuraini, 1990). Bahkan dalam studinya, Fouriyati (1996) menyimpulkan hampir 

80% mahasiswa jurusan akuntansi yang menjadi sample penelitiannya 

berpendapat bahwa profesi akuntan publik di Indonesia menyatakan materi yang 
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diberikan selama masa pendidikan lebih menekankan pada profesi akuntan 

publik. Beberapa penelitian yang membandingkan persepsi akuntan maupun 

mahasiswa telah dilakukan di Indonesia, namun kebanyakan penelitian tersebut 

meneliti persepsi mengenai etika (e.g; Sihwahjoeni, 1998; Ludigdo, 1998; 

Yulaika,2001). Beberapa dari peneliti mengenai persepsi mahasiswa terhadap 

profesi akuntan publik di Indonesia, seperti Chaeroni (1996) Fouriyati (1996) 

dan Prihtanto (2000) tidak secara khusus meneliti mengenai lingkungan kerja 

akuntan publik. 

Ludigdo (1998) menemukan perbedaan yeng signifikan antara persepsi 

akuntan dengan persepsi mahasiswa terhadap etika bisnis. Akuntan memiliki 

persepsi yang lebih baik dibanding dengan mahasiswa. Hasil lainnya 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di antara persepsi 

mahasiswa tingkat awal dengan persepsi mahasiswa tingkat akhir terhadap etika 

bisnis. Mahasiswa tingkat akhir mempunyai persepsi yang lebih baik dibanding 

mahasiswa tingkat awal. Di samping itu berdasarkan uji perbedaan persepsi 

antara akuntan pendidik, akuntan publik, dan akuntan pendidik yang berprofesi 

sekaligus sebagai akuntan publik, tidak ada perbedaan persepsi yang signifikan 

antara ketiga kelompok tersebut. Namun akuntan publik memiliki persepsi  yang 

paling baik diantara yang lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 

sampel dari delapan perguruan tinggi negeri tersebar di Indonesia. Sebanyak 

77,5% responden menyatakan bahwa kurikulum sekarang belum cukup untuk 

memberi bekal mahasiswa mengenai etika bisnis dalam memasuki dunia kerja.  

Mereplikasi penelitian Ludigdo (1996), Yulaika (2001) melaksanakan 

penelitian yang serupa, namun hanya membandingkan persepsi mahasiwa 

akuntansi dengan persepsi akuntan pendidik saja. Selain itu juga 
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membandingkan persepsi yunior dengan mahasiswa senior. Penelitian ini 

dilakukan di lima perguruan tinggi di Surakarta. Dalam penelitiannya tersebut ia 

menemukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi akuntan 

pendidik dengan mahasiswa akuntansi terhadap etika bisnis, namun tidak 

menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan persepsi mahasiswa yunior 

dengan mahasiswa senior mengenai etika bisnis. 

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mengetahui apakah terdapat 

perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yunior dan mahasiswa akuntansi senior 

mnengenai lingkungan kerja akuntan khususnya akuntan publik. Dengan asumsi 

bahwa proses pengajaran akuntansi di perguruan tinggi, mahasiswa memperoleh 

informasi yang mempengaruhi persepsinya. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Lingkungan Kerja Akuntan 

Publik Di Indonesia (Survey Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta). Perbedaan penelitian ini antara lain yaitu mengenai lokasi penelitian, 

sampel dan waktu penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2003 

di FE UNS dengan sampel mahasiswa akuntansi S-1 angkatan 2001 dan 2002. 

Sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada tahun 2006 dengan sampel 

mahasiswa akuntansi FE UMS.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa S-1 jurusan 

akuntansi FE UMS. Mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok yaitu mahasiswa 

tingkat awal (mahasiswa yunior) dan mahasiswa tingkat akhir (mahasiswa 

senior). Mahasiswa yunior diwakili oleh mahasiswa akuntansi semesater III, 
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peneliti memandang bahwa mereka telah mendapat informasi mengenai 

lingkungan kerja profesi namun belum mendapat pemahaman yang cukup. 

Mahasiswa senior diwakili oleh mahasiswa akuntansi semester VII yang sudah 

mengambil mata kuliah auditing I dan II. Pengambilan sampel semester III dan 

semester VII dianggap sampel telah cukup mendapat informasi mengenai 

lingkungan kerja profesi. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas pokok masalah yang dikemukakan yaitu apakah 

terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yunior dan mahasiswa senior 

mengenai informasi tentang lingkungan kerja akuntan publik di Indonesia.  

 
D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan persepsi 

antara mahasiswa yunior dan mahasiswa senior mengenai informasi tentang 

lingkungan kerja akuntan publik di Indonesia. 

 
 
 

E. Manfaat Penelitan 

Penelitian ini dapat memberi manfaat, diantaranya:  

1. Sebagai masukan mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap 

lingkungan kerja akuntan publik di Indonesia  

2. Referensi bagi penelitian selanjutmya  

3. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan. 
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F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu: 

Bab I  Pendahuluan 

 Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

 Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam penyusunan 

penelitian yang berkaitan dengan variabel penelitian, penelitian 

terdahulu dan hipotesis yang akan dijawab dalam penelitian ini, dan 

kerangka pemikiran. 

Bab III Metode Penelitian 

 Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, populasi, sampel dan 

teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, 

model dan metode analisis data. 

Bab IV Analisis Data 

 Bab ini berisi hasil pengembalian kuesioner, demografi responden, 

pengujian kualitas data dan  hasil analisis data. 

Bab V Penutup 

 Penutup menguraikan tentang kesimpulan akhir penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran dari penelitian. 

 


