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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki penduduk yang setiap tahunnya bertambah. 

Menurut grafik proyeksi Badan Pusat Statistik tahun 2018 penduduk Indonesia 

mencapai 265 juta jiwa. Penduduk yang bertambah merupakan tantangan bagi 

Indonesia agar dapat menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas dari warga 

negaranya. Kualitas warga negara Indonesia diupayakan Pemerintah melalui 

pendidikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi 

pedoman dalam menjalankan suatu negara, salah satunya yakni pasal 31 ayat 1 

yang menerangkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan 

pendidikan…”. Pendidikan yang merupakan hak seluruh warga negara menjadi 

pokok dalam mencerdaskan generasi bangsa sesuai tujuan dari negara 

Indonesia. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Perguruan tinggi menjadi salah satu dari jenjang 

pendidikan. Perguruan tinggi dapat ditempuh setelah lulus jenjang Sekolah 

Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

Menurut UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 

1 ayat (1), “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program 

magister program doctor, dan program profesi, serta program spesialis, yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa 

Indonesia.” Pada umumnya dalam masyarakat terdapat anggapan bahwa 

pendidikan tinggi merupakan suatu persiapan untuk menghadapi kehidupan di 
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masa depan. Dengan memasuki pendidikan tinggi seorang mahasiswa 

diharapkan mempersiapkan diri untuk menyongsong kehidupannya di masa 

depan. 

Keputusan adalah suatu kesimpulan dari suatu proses untuk memilih 

tindakan yang terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Pengambilan 

keputusan adalah proses yang mencakup semua pemikiran dan kegiatan yang 

diperlukan guna membuktikan dan memperlihatkan pilihan yang terbaik 

(Manik, 2003). Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu 

dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan 

vokasi. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi diartikan sebagai jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, 

program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program 

spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan 

bangsa Indonesia (Permendikbud RI No. 49 Tahun 2014). Pengambilan 

keputusan pemilihan program studi dapat diartikan sebagai proses pemikiran 

dan kegiatan guna membuktikan dan memperlihatkan pilihan kesatuan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran dengan kurikulum dan metode pembelajaran 

tertentu dalam satu jenis pendidikan yang terbaik di antara alernatif kesatuan 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang ada di jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah. 

Proses pengambilan keputusan merupakan sebuah proses penting, 

individu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan lingkungan sosial budaya. 

Kemudian lingkungan internal (faktor psikologis) yang terdiri dari motivasi, 

kepribadian, pembelajaran, persepsi, dan sikap. Faktor internal mencakup 

kognisi, motif, sikap, hambatan internal, penyesuaian diri, dan harapan akan 

masa depan. Faktor eksternal yang berperan penting adalah dukungan sosial, 

yang meliputi dukungan orang tua, keterbukaan orang tua, dan penerimaan 

orang tua. 
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Pemilihan karir atau jabatan merupakan pernyataan kepribadian 

individu dalam upaya pemenuhan kebutuhan fisik dan psikisnya. Di mana 

kepribadian tersebut merupakan hasil interaksi antara faktor keturunan, 

kebudayaan dan pribadi di sekitarnya, yakni orang tua, teman sebaya dan orang 

lain dalam kelas sosial dan lingkungan fisiknya. Individu adalah merupakan 

bagaimana lingkungannya membentuk, mempengaruhi dan menghasilkan 

individu tersebut. Atau dengan kata lain, kepribadian individu adalah 

berdasarkan lingkungannya. 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi 

keputusan, seperti yang diketahui bahwa mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

berasal dari berbagai daerah yang mempunyai latar belakang keluarga dan 

kebudayaan berbeda. Ada orang tua yang menentukan Program Studi yang 

nantinya harus dipilih oleh anaknya, dan ada orang tua yang memberikan 

kebebasan anaknya dalam memilih program studi. Hal tersebut dapat 

dilatarbelakangi oleh keadaan lingkungan keluarga, misalkan dalam satu 

keluarga mayoritas anggota keluarganya berprofesi sebagai guru akuntansi, 

maka dari itu keluarga menyarankan untuk memilih program studi Pendidikan 

Akuntansi kepada anaknya agar kelak dapat memiliki profesi yang sama 

dengan keluarganya. Dalam hal ini, maka keluarga dianggap memegang peran 

penting dalam memberikan pandangan mengenai nilai-nilai dalam memilih 

pendidikan dan pekerjaan. 

Sebagai gambaran bahwa pemilihan program studi untuk kuliah 

merupakan pilihan atau perintah orang tua, maka anak akan merasa tertekan 

dan cenderung susah untuk berkonsentrasi ketika mengikuti kegiatan 

pembelajaran karena merasa tidak sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimilikinya. Dari kecenderungan fenomena tersebut muncul pertanyaan, 

adakah pengaruh latar belakang orang tua dan keluarga bagi karir anak di masa 

depan. Namun pada sisi lain, bekal kemampuan kompetensi dan bakat 

seseorang yang nantinya akan mendukung karir di kemudian hari. 

Selain lingkungan keluarga, peluang kerja guru akuntansi juga 

merupakan faktor dalam memilih program studi pendidikan akuntansi. Masalah 
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peluang kerja tidak dapat dipisahkan dengan dunia pendidikan, tenaga kerja 

sebagian besar merupakan output dari lembaga pendidikan. Peluang kerja 

adalah banyaknya orang yang tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan 

atau suatu instansi (Disnakertrans, 2002) 

Secara langsung atau tidak langsung manusia dituntut untuk masuk ke 

dunia kerja sesudah menyelesaikan studi. Dunia kerja merupakan suatu 

keharusan bagi setiap orang yang ingin meraih masa depan. Beberapa instansi 

negeri maupun swasta melakuakan seleksi terhadap calon pegawai lebih dari 

delapan atau sepuluh tahap dengan mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah. 

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memilih tenaga kerja yang pas dan 

berkualitas. Pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam usaha untuk 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. (Hariwijaya, 2012:1) 

Pada beberapa tahun belakangan, profesi guru mulai dilirik oleh 

generasi muda sebagai profesi yang menjanjikan. Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan menjadi pilihan banyak calon mahasiswa yang akan melanjutkan 

perguruan tinggi untuk berprofesi sebagai guru. Ketertarikan terhadap profesi 

guru disebabkan oleh regulasi yang berpihak pada dunia pendidikan, termasuk 

nasib para pendidiknya. 

Pada tahun 2015, kuota penerimaan guru di Indonesia sekitar 40.000 

per tahun dan berlaku hingga sekarang. Jumlah itu tidak sebanding dengan 

lulusan sarjana pendidikan yang mencapai ratusan ribu setiap tahun. Kondisi 

ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadi pengangguran dikalangan sarjana 

pendidikan. Sejak adanya program sertifikasi guru banyak yang minat menjadi 

guru (Kompas, 2015:17). Tujuan utama mahasiwa pendidikan pasti ingin 

menjadi guru. Namun, jika lapangan pekerjaannya terlalu sedikit, angka 

pengangguran akan semakin tinggi. Kampus perlu mencari alternatif lain, yaitu 

membekali ketrampilan, seperti kemampuan komunikasi, berorganisasi, atau 

justru membuka usaha sehingga kuota penerimaan guru minim mereka tetap 

bisa mencari pekerjaan lain atau usaha sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyatini (2015) dengan judul “Faktor-

faktor yang Berpengaruh Terhadap Keputusan Memilih Program Studi”. Hasil 
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analisa yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap keputusan memilih program studi terdiri dari 18 

variabel yang terbentuk menjadi 5 faktor yang berbeda. Kelima faktor tersebut 

adalah: Faktor kesatu terdiri dari variabel fasilitas program studi, lingkungan 

program studi, gedung dan perpustakaan. Kemudian faktor satu ini dinamakan 

faktor fisik. Faktor kedua terdiri dari variabel ketersediaan bea siswa, dosen, 

teman, keberhasilan alumni, memperoleh pekerjaan dan issue positif. 

Kemudian faktor dua ini diberi nama faktor jaminan kerja. Faktor ketiga terdiri 

dari variabel biaya pendidikan, persyaratan pembayaran, keluarga dan 

penghasilan orang tua. Kemudian faktor tiga ini dinamakan faktor biaya kuliah. 

Faktor keempat terdiri dari variabel kurikulum dan silabus, serta citra. 

Kemudian faktor empat ini dinamakan faktor persepsi. Faktor kelima terdiri 

dari variabel status akreditasi dan potongan biaya pendidikan. Faktor kelima ini 

dinamakan faktor promosi. 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor yang 

masih menjadi pertimbangan mahasiswa dalam memilih jurusan adalah faktor 

peluang kerja. Faktor ini dipicu oleh lingkungan keluarga dengan berbagai 

profesi dan kemampuan ekonomi keluarga dalam memberikan jaminan kepada 

anaknya agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Berbagai faktor ini akan 

membentuk seorang calon mahasiswa atau seorang mahasiswa dalam 

menentukan sikap dan mengikuti kegiatan perkuliahan serta menunjukkan 

tingkat pengaruhnya untuk memilih jurusan akuntansi. 

Keputusan memilih program studi bagi mahasiswa baru adalah sebuah 

kebingungan pada saat mereka akan memilih program studi yang sesuai dengan 

bakat, minat dan kemampuannya. Meraka dihadapkan dalam sebuah masalah 

baru dalam memilih program studi dan memikirkan masa depannya seperti apa. 

Keputusan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan perlu diambil dalam 

menentukan program studi yang akan ditempuh. Keputusan adalah hasil 

pemecahan masalah, selain itu juga harus didasari atas logika dan 

pertimbangan, penetapan alternatif terbaik serta harus mendekati tujuan yang 

telah ditetapkan. 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dari beberapa 

mahasiswa menyatakan bahwa memilih program studi Pendidikan Akuntansi 

adalah karena permintaan orang tua dan hanya sekedar mengikuti teman. 

Orang tua menghendaki agar mereka menempuh pendidikan lanjut (perguruan 

tinggi) di Solo. Beberapa mahasiswa yang diwawancara menyampaikan bahwa 

program studi Pendidikan Akuntansi adalah pilihan utama diantara jurusan lain 

di FKIP UMS karena akreditasinya adalah A. Sebagian mereka yang lain 

melihat Pendidikan Akuntansi FKIP UMS yang baik sebagai pilihan jurusan, 

dan juga untuk keinginan kuliah di luar kota, Solo menjadi tempat yang tepat 

bagi mereka. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakuakan penelitian yang berjudul, “KEPUTUSAN MEMILIH PROGRAM 

STUDI DITINJAU DARI PELUANG KERJA GURU DAN LINGKUNGAN 

KELUARGA PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2015”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan 

yang ada yaitu:  

1. Terdapat mahasiswa yang masih ragu akan minatnya serta ada yang tidak 

memiliki minat ketika memutuskan memilih Program Studi Pendidikan 

Akuntansi sebagai jurusan kuliahnya 

2. Keinginan keluarga dan orangtua menjadi alasan utama dalam memilih 

Program Studi Pendidikan Akuntansi 

3. Anggapan mengenai jaminan hidup masa depan dan peluang kerja guru 

ketika memutuskan untuk memilih Program Studi Pendidikan Akuntansi 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

maka permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Peluang kerja guru akuntansi pada mahasiswa program studi akuntansi 

angkatan 2015 
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2. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

program studi pendidikan akuntansi angkatan 2015 

3. Objek penelitian ini hanya membahas tentang keputusan memilih Program 

Studi Pendidikan Akuntansi, lingkungan keluarga, serta peluang kerja guru   

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh peluang kerja guru terhadap keputusan memilih program 

studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015? 

2. Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap keputusan memilih 

program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015? 

3. Adakah pengaruh peluang kerja guru dan lingkungan keluarga terhadap 

keputusan memilih program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2015? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan Utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh peluang kerja guru terhadap keputusan memilih 

program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015 

2. Mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap keputusan memilih 

program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015 

3. Mengetahui pengaruh peluang kerja guru dan lingkungan keluarga terhadap 

keputusan memilih program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

a. Lingkungan keluarga berpengaruh terhadap keputusan memilih program 

studi 

b. Peluang kerja guru tidak berpengaruh terhadap keputusan memilih 

program studi 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi FKIP UMS khususnya program studi Pendidikan Akuntansi sebagai 

informasi tentang peningkatan kualitas dalam input, proses dan output 

dari pembelajaran 

b. Bagi peneliti, sebagai gambaran untuk melakukan penelitian tentang 

keputusan memilih program studi sesuai peluang kerja dan faktor 

pendukung lainnya 

 


