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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Katolik Soegijapranata merupakan perguruan tinggi swasta 

(PTS) pertama dan satu-satunya di Jawa Tengah yang memperoleh nilai akreditasi 

“A” berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 0384/SK/BAN-

PT/Akred/PT/I/2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi akuntansi 

nya pun memperoleh nilai akreditasi “A” pula. Hal ini menunjukkan bahwa 

program studi akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata memenuhi standar 

unggul yang disyaratkan pemerintah yaitu 1) visi-misi, sasaran, strategi 

pencapaian sasaran 2) sistem pengelolaan jaminan mutu, 3) mahasiswa dan 

lulusan, 4) sumber daya manusia, 5) kurikulum dan pembelajaran akademik, 6) 

pembiayaan, sarana-prasarana dan sistem informasi, serta 7) penelitian, pelayanan 

pengabdian masyarakat (www.unika.ac.id). Meskipun Universitas Katolik 

Soegijapranata dan program studi akuntansinya telah memperoleh nilai akreditasi 

“A”, hal ini tidak menjamin bahwa seluruh calon lulusan akuntansi memiliki 

tingkat kompetensi yang memadai.  

Ketidakpuasan pemberi kerja terhadap kompetensi dan ilmu pengetahuan 

yang dimiliki oleh lulusan akuntansi yang memasuki dunia kerja telah menjadi 

perhatian oleh pemberi kerja dari tahun ke tahun (Cory dan Pruske dalam Sithole 

(2015)). Salah satu tolak ukur perusahaan menilai calon akuntan yang 

berkompeten adalah akuntan tersebut harus memiliki pengetahuan khusus atau 
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spesialisasi di bidang pengetahuannya (Howieson, Jackling dan De Lange dalam 

Sithole (2015). Di Indonesia, salah satu bukti bahwa seorang akuntan memiliki 

pengetahuan khusus atau spesialisasi di bidang akuntansi adalah dengan 

dimilikinya sertifikasi ACPAI. Sertifikasi ACPAI adalah ujian tingkat dasar 

sertifikasi akuntan publik. Akan tetapi, dari 126 mahasiswa akuntansi UNIKA 

yang mengikuti ujian sertifikasi ACPAI pada tahun 2016, tidak ada satupun 

mahasiswa yang berhasil lulus dalam ujian sertifikasi ACPAI tersebut. Hal ini 

membuktikan bahwa meskipun Universitas Katolik Soegijapranata dan program 

studi akuntansinya telah memperoleh nilai akreditasi “A” tidak menjamin bahwa 

seluruh calon lulusan akuntansinya sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan 

oleh pemberi kerja. 

Adanya celah atau gap antara pengetahuan dan kompetensi yang 

didapatkan calon lulusan akuntansi di universitas tempatnya belajar dengan 

pengetahuan dan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan sebagai pemberi 

kerja (Garner dan Smith dalam Low (2016)) juga mempengaruhi faktor penilaian 

pemberi kerja dalam proses perekrutan akuntan, sehingga penelitian ini 

bermaksud untuk meneliti ilmu pengetahuan dan kompetensi akuntansi apakah 

yang diharapkan oleh pemberi kerja dan kompetensi yang dimiliki oleh calon 

lulusan akuntansi. Pertanyaan yang timbul antara lain adalah bagaimana 

universitas dapat membantu mahasiswa akuntansi untuk dapat memenuhi syarat 

rekrutmen pekerjaan dan jenjang karir akuntansi lebih lanjut dan dapat memenuhi 

kebutuhan pemangku kepentingan, pemberi kerja, dan memungkinkan lulusan 
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akuntansi untuk sukses (De Villiers, Kavanagh dan Drennan dalam Sithole 

(2015)).  

Di samping itu, muncul juga tantangan berupa Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA) yang merupakan pasar tunggal yang memudahkan suatu negara 

menjual barang dan jasa ke Negara Asia Tenggara yang lain sehingga kompetisi 

antar pencari kerja semakin ketat dan dibutuhkan kompetensi yang meyakinkan 

serta sesuai dengan harapan perusahaan sebagai pemberi kerja (Aghnia, 2016).  

Seorang akuntan yang menginginkan profesinya diakui dalam level 

ASEAN diharuskan untuk terdaftar dalam ASEAN Charter Professional 

Accountant (ACPA). Untuk dapat terdaftar dalam ACPA, akuntan harus memiliki 

sertifikasi profesi dari asosiasi atau regulator profesi di negaranya masing-masing 

dimana National Accountancy Body (NAB) di Indonesia adalah Institut Akuntan 

Publik Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Institut Akuntan Manajemen 

Indonesia (Sri Warni, 2016). Hal ini dapat dipandang sebagai peluang bagi calon 

lulusan akuntansi karena dengan adanya MEA yang didasari oleh sertifikasi 

kompetensi ini calon lulusan akuntansi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan 

dalam kompetensi pembelajaran yang didapatkan dari kurikulum sehingga calon 

lulusan akuntansi dapat menyiapkan diri untuk bersaing dalam MEA. 

Sebagai seorang akuntan, kompetensi yang meyakinkan dapat dibuktikan 

dengan mengambil sertifikasi profesional akuntan untuk bekerja. Sertifikasi 

profesional akuntansi adalah suatu pengakuan resmi atas keprofesionalan 

seseorang pada suatu bidang yang dijalani. Pada pasar tenaga kerja, sertifikasi 

profesional memberikan nilai tambah bagi pemegangnya. Sertifikasi profesional 
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tersebut juga dapat membedakan tingkat kualitas dan kompetensi pemegang 

sertifikat dengan yang tidak memiliki sertifikat (Bayu Asmoro, 2016). Contohnya, 

seorang akuntan publik yang bersertifikat akan lebih dipercaya oleh sebuah 

perusahaan untuk melakukan audit keuangan dibandingkan yang tidak memiliki 

sertifikat. 

Sertifikasi profesional akuntan lahir karena adanya ketidakpuasan dari 

pengguna jasa profesi akuntan terhadap lulusan institusi resmi. Selain itu ada 

beberapa pekerjaan di bidang akuntansi yang tidak terakomodir di dalam 

kurikulum institusi pendidikan. Oleh karena itu, diciptakan lah suatu standar yang 

dapat mengukur kompetensi seorang profesional akuntan dalam menjalani 

perkerjaan tertentu di bidang akuntansi. Ada banyak jenis sertifikasi profesional 

yang dikeluarkan beberapa lembaga penyedia, baik lokal ataupun internasional. 

Untuk lembaga lokal, sertifikasi tersebut hanya akan berlaku di tingkat lokal saja, 

namun jika sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh lembaga internasional, maka 

sertifikat tersebut akan dapat diterima dimana saja. Indonesia memiliki berbagai 

lembaga akuntansi yang menentukan kompetensi apa saja yang seharusnya 

dimiliki oleh akuntan, antara lain menurut Institut Akuntan Manajemen Indonesia 

(IAMI) mengatakan bahwa akuntan harus memiliki kompetensi antara lain 

memiliki kompetensi menyusun laporan keuangan, memiliki kompetensi 

membantu seluruh fungsi manajemen dalam mengambil keputusan keuangan, 

memiliki kompetensi dalam pengendalian budget, memiliki kompetensi 

membantu memformulasikan strategi bisnis dan rencana strategis serta rencana 

operasional, memiliki kompetensi menginformasikan pengaruh keputusan bisnis 
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terhadap keuangan perusahaan, memiliki kompetensi menganalisis kinerja 

keuangan, memiliki kompetensi melakukan negosiasi tentang proyek, pinjaman 

maupun hibah, memiliki kompetensi dalam memberikan pertimbangan 

profesional dalam bidang keuangan dan cara untuk meningkatkan kinerja bisnis, 

memiliki kompetensi menginterpretasikan dan mengkomunikasikan data 

keuangan kepada non financial managers, memiliki kompetensi dalam memonitor 

dan mengevaluasi sistem informasi keuangan dan menyarankan peningkatan yang 

dibutuhkan, memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan Good Corporate 

Governance, Risk Management, dan Management Control, memiliki kompetensi 

dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan perundangan yang 

berlaku. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) akuntan harus 

memiliki kompetensi antara lain mampu melaksanakan penugasan audit, dapat 

mempertimbangkan pengendalian intern, dapat melakukan evaluasi resiko, dapat 

mengambil kesimpulan audit berdasarkan bukti dan dokumentasi audit.  

Hal tersebut mendorong timbulnya motivasi dari penelitian ini yang terdiri 

atas 2 jenis, yang pertama adalah untuk mengetahui kompetensi khusus apakah 

yang dibutuhkan oleh pemberi kerja dari calon lulusan sarjana akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata, motivasi yang kedua adalah untuk mengetahui 

apakah tingkat kualitas kompetensi calon lulusan sarjana akuntansi Universitas 

Katolik Soegijapranata telah atau belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan sebagai pemberi kerja, dan motivasi yang ketiga adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat gap antara kompetensi calon lulusan sarjana 
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akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata dengan kompetensi yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. 

Periset bermaksud untuk menggolongkan tingkat kompetensi calon lulusan 

sarjana akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata dengan membagikan 

kuesioner yang berisi mengenai bagaimana seorang mahasiswa memandang 

dirinya sendiri sebagai calon lulusan akuntansi dengan kompetensi yang 

dimilikinya dan menyimpulkan apakah kualitas kompetensi calon lulusan sarjana 

akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata telah cukup siap dan sesuai dengan 

harapan perusahaan sebagai calon pemberi kerja untuk menghadapi dunia kerja 

nantinya dan memberikan saran untuk perbaikan apabila terbukti ditemukannya  

gap antara kompetensi calon lulusan sarjana akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Menurut latar belakang yang periset utarakan di atas, masalah yang akan 

periset teliti dirumuskan sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat perbedaan antara kompetensi yang diharapkan oleh para 

pemberi kerja dengan kompetensi yang dimiliki calon lulusan sarjana 

akuntansi menurut kompetensi IAPI dan IAMI yaitu Audit dan Assurance; 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Akuntansi Manajemen, Manajemen 

Keuangan, dan Sistem Informasi; Lingkungan Bisnis, Hukum Komersial, dan 

Perpajakan; Fundamental Bisnis; Akuntansi Manajemen dan Pelaporan 

Keuangan (AMPK); Manajemen Strategik; Corporate Governance dan 

Manajemen Risiko (CGMR)? 



7 
 
 

 
 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian : 

a. Mengetahui kompetensi yang diharapkan dan dibutuhkan oleh para pemberi 

kerja. 

b. Mengetahui terdapat atau tidak terdapat perbedaan antara kompetensi yang 

diharapkan oleh para pemberi kerja dengan kompetensi yang dimiliki calon 

lulusan sarjana akuntansi menurut kompetensi IAPI dan IAMI. 

1.3.2 Manfaat Penelitian : 

1. Bagi calon lulusan akuntansi, riset ini diharapkan untuk dapat 

memberikan informasi mengenai kompetensi-kompetensi yang 

dibutuhkan oleh para pemberi kerja sehingga dapat dipenuhi oleh para 

calon lulusan akuntansi. 

2. Bagi program studi akuntansi, riset ini diharapkan untuk dapat 

memberikan saran agar program studi akuntansi dapat menyiapkan 

calon lulusan akuntansi untuk siap bersaing dalam dunia kerja dan 

dapat memenuhi harapan pemberi kerja 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

BAB  I  Pendahuluan  

Dalam penelitian ini, pendahuluan berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II  Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Dalam penelitian ini, landasan teori berisi tinjauan pustaka, pengembangan 

hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan 

dalam penelitian ini serta penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini, metode penelitian berisi populasi dan sampel, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel serta metode analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Dalam penelitian ini, hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan 

untuk menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam penelitian ini, bagian akhir berisi kesimpulan dan saran dari analisis 

yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya 

 

 

 

 

 

 


