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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di zaman era globalisasi yang terjadi saat ini menyebabkan kemajuan dan 

perkembangan di bidang industri, budaya dan teknologi informasi. Dimana 

masyarakat dihadapkan pada kebebasan dan persaingan di zaman era globalisasi 

saat ini. Masyarakat dituntut untuk berubah lebih maju dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Kebebasan yang terjadi saat ini menjadi syarat yang penting 

untuk mengembangkan diri baik individu, kelompok atau suatu organisasi untuk 

berinteraksi (Harahap, 2015). 

Kebebasan yang terjadi saat ini dapat menyebabkan persaingan yang 

semakin pesat. Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat di segala bidang usaha 

baik usaha kecil menengah dan berskala besar membutuhkan akuntansi sebagai 

alat untuk pelaporan keuangan dan digunakan sebagai alat pengambilan 

keputusan suatu perusahaan (Harahap, 2015). Persaingan yang terjadi di dunia 

yang semakin maju dan bebas ini pendidikan juga menjadi syarat mutlak untuk 

mengembangkan pengetahuan melalui pelajaran yang didapatkan (Martini, 

2013). 

Jenjang pendidikan juga menjadi salah satu syarat bagi beberapa 

perusahaan besar. Karena perusahan besar menginginkan calon karyawannya 

berdasarkan jenjang pendidikan yaitu lulusan diploma atau sarjana. Walaupun 
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ada beberapa  perusahaan yang meminta lulusannya adalah Sekolah Menengah 

Atas atau sederajat, tetapi penempatan kerjanya antara lulusan Sekolah 

Menengah Atas atau sederajat dengan lulusan sarjana akan berbeda. Selain 

jenjang pendidikan, masyarakat juga pandai-pandai dalam memilih bidang atau 

jurusan yang memiliki prospek yang baik ke depannya untuk menentukan sebuah 

pekerjaan yang akan dijalankan termasuk jurusan akuntansi (Martini, 2013). 

Akuntansi adalah salah satu jurusan yang masih banyak diminati oleh 

mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada saat ini, karena masih 

banyaknya pekerjaan yang dapat diisi oleh para lulusannya. Sejajar dengan 

perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, 

maka dituntut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu termasuk jurusan 

akuntansi, karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus 

bedasarkan pada informasi akuntansi. Selain perkembangan di berbagai disiplin 

ilmu di jurusan akuntansi mahasiswa memilih jurusan akuntansi, didorong oleh 

keinginan mereka sebagai professional di bidang akuntansi.  Selain itu mahasiswa 

juga termotivasi oleh banyaknya organisasi dan perusahaan, salah satunya 

Indonesia (Harahap, 2015). 

Mahasiswa dalam membuat pilihan jurusan dalam akademis mereka sangat 

bervariasi. Beberapa mahasiswa memilih jurusan mereka sebelum memulai studi 

di universitas (Karnes, King, & Hahn, 1997). Ada beberapa mahasiswa dalam 

membuat keputusan selama atau pada saat menyelesaikan pendidikan tersier 
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tahun pertama atau kedua mereka (Hermanson et al., 1995), (Mauldin et al., 

2000). Beberapa mahasiswa yang mungkin akan merubah jurusan mereka di 

tahap studi akademis di kemudian hari ketika mahasiswa menyadari bahwa 

jurusan yang pilih tidak sesuai dengan mereka dengan berbagai alasan yang 

membuat mahasiswa pindah ke jurusan lain. Pilihan jurusan mahasiswa akuntansi 

sangat dipengaruhi oleh potensi dan kondisi peluang pendapatan dan pasar kerja 

(Paolillo & Estes, 1982), (Gul et al., 1989), (Inman et al., 1989), (Adams et 

al.,1994),  (Felton et al., 1994), (Auyeung & Sands, 1997), (Lowe & Simons, 

1997) dan (Mauldin et al., 2000).  

Beberapa penelitian mencoba menggunakan kerangka teoritis sebagai 

model untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan mahasiswa. Theory of 

Reasoned Action (TRA) sebagai model dengan empat faktor sebagai variabel 

untuk memprediksi pemilihan jurusan. Ada empat faktor yang memprediksi 

mahasiswa dalam memilih jurusan yaitu: kepuasan kerja, minat pada pelajaran, 

ketersediaan pekerjaan, dan uang, mereka melaporkan bahwa kepuasan kerja dan 

minat adalah faktor yang paling berpengaruh. Teori ini telah terbukti untuk   

menghasilkan prediksi yang sama seperti TRA (Kaynama & Smith, 1996). 

Selain TRA, beberapa peneliti telah diperpanjang studi mereka Theory of 

Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1988. Teori 

ini telah digunakan sebagai model konseptual dalam memahami bagaimana niat 

dan perilaku mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yang memprediksi 

bahwa perilaku yang dari seorang individu tergantung pada niat. Dimana TPB 
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mengungkapkan bahwa tekanan sosial dan kontrol perilaku adalah penentu dalam 

memilih jurusan (Tang & Seng, 2016). 

Menurut penelitian Tang & Seng (2016) studi tentang  Factors influence 

students' choice of accounting major in Cambodian universities ada empat faktor 

utama yang mempengaruhi pilihan mahasiswa memilih jurusan akuntansi, yaitu 

lingkungan, harapan karir, persepsi profesi akuntansi dan karakteristik pribadi, 

akan digunakan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

memilih jurusan akuntansi. 

Pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh 

dalam proses pengambilan keputusan mahasiswa. Peranan orang tua, kerabat, 

guru SMA atau teman-teman dapat mempengaruhi mahasiswa dalam memilih 

jurusan akuntansi. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa orang tua, 

teman sebaya, instruktur dan pemerintah merupakan faktor yang signifikan dalam 

proses pengambilan keputusan (Tang & Seng, 2016). 

Kedua adalah faktor harapan karir. Faktor harapan karir menetukan 

mahasiswa memutuskan untuk memilih jurusan apapun dengan pemikiran 

tentang masa depan mahasiswa termasuk karir dan gaji yang akan mahasiswa 

pilih. Dari penelitian sebelumnya tidak bisa diselesaikan tanpa pengawasan yang 

cermat dari harapan karir. Temuan studi sebelumnya selalu konsisten berkaitan 

dengan harapan karir dan pilihan jurusan dan berpotensi tinggi terhadap 

penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, gaji awal yang baik, keamanan kerja, 



5 
 

 
 

kesempatan untuk dipromosikan dan fleksibilitas dalam pilihan karir sebagai 

memotivasi faktor untuk memilih jurusan akuntansi (Tang & Seng, 2016). 

Ketiga adalah faktor persepsi profesi akuntansi. Beberapa penelitian telah 

memastikan hubungan antara profesi akuntan dan mahasiswa untuk memilih 

jurusan akuntansi. Persepsi profesi akuntansi memainkan peran penting dalam 

keputusan mahasiswa. Persepsi profesi akuntan positif dari profesi akuntan 

menunjukkan kemungkinan yang tinggi dalam memilih jurusan akuntansi (Tang 

& Seng, 2016). 

Terakhir adalah faktor karakteristik pribadi. Karakteristik pribadi 

menunjukkan bahwa kepentingan pribadi dalam subjek merupakan faktor yang 

penting dalam memilih jurusan (Mauldin et al., 2000). 

Penelitian  yang telah dilakukan Tang & Seng (2016) terhadap Factors 

influence students' choice of accounting major in Cambodian universities 

menunjukan hasil bahwa orang yang bekerja di bidang akuntansi memaikan peran 

yang penting dalam mempengaruhi mahasiswa untuk belajar akuntansi dan 

mendorong  niat mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

Dari hasil penelitian sebelumnya faktor lingkungan adalah faktor yang 

paling berpengaruh terhadap pilihan mahasiswa untuk jurusan akuntansi dalam 

pendidikan tinggi diikuti oleh karakteristik pribadi sebagai faktor yang paling 

berpengaruh kedua untuk memilih jurusan. Selanjutnya, minat individu dalam 

sistem keuangan suatu organisasi, tingkat kreativitas dan preferensi dalam 
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bekerja dengan tepat dapat mendorong niat mahasiswa untuk memilih jurusan 

akuntansi (Tang & Seng, 2016). 

Penelitian tertarik untuk mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Tang & Seng (2016) untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi mahasiswa 

memilih jurusan akuntansi dengan menekankan pada tingkat kepentingan yang 

relatif dari kriteria yang digunakan untuk memilih jurusan akuntansi. Penelitian 

sebelumya menyarankan untuk penelitian selanjutnya menyelidiki tahun kedua 

saat mereka masuk kuliah dalam memilih fakultas  bisnis dan benar-benar 

memutuskan jurusan akuntansi yang mereka ambil saat mereka kuliah. Dimana  

peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas yang ada di Semarang dalam 

memilih jurusan akuntansi. 

Dengan latar belakang masalah yang ada, maka judul penelitian ini adalah 

“Analisis Yang Mempengaruhi Pilihan Mahasiswa dalam Memilih Jurusan 

Akuntansi”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang ada maka rumusan masalah yang ada yaitu: 

1. Apakah  faktor lingkungan berpengaruh terhadap mahasiswa dalam memilih 

juruasan akuntansi? 

2. Apakah faktor harapan karir berpegaruh terhadap mahasiswa dalam memilih 

jurusan akuntansi? 
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3. Apakah faktor persepsi profesi akuntansi berpengaruh terhadap mahasiswa 

dalam memlih jurusan akuntansi? 

4. Adakah faktor karakteristik pribadi berpengaruh terhadap mahasiswa dalam 

memilih jurusan akuntansi? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara faktor lingkungan 

terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

2. Untuk mengetahi adanya pengaruh anatara faktor harapan karir 

terhadap minat mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara faktor persepsi profesi 

akuntansi terhadap minat mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. 

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara faktor karakteristik pribadi 

terhadap minat mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

1.3.2. Manfaat penelitian 

1.3.2.1. Kontribusi Riset Untuk Perguruan Tinggi (Akademisi) 

Memberikan informasi yang penting kepada universitas 

tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mahasiswa 

dalam memlih jurusan akuntansi dan mendapatkan gelar dari 

jurusan akuntansi di universitas tempat mereka kuliah. 
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1.3.2.2. Kontribusi teori 

Memberikan menambah pengetahuan bagi penelitian 

selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi dan memberikan refresnsi 

bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian 

mengenai masalah ini secara lebih lanjut. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudahan untuk beriteraksi timbul persaingan yang semakin 

pesat dalam perumbuhan ekonomi di bidang usaha yang 

membutuhkan peranan akuntansi  

kemajuan dan perkembang yang ada, pendidikan menjadi 

sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan 

kemampuan menjadi syarat bagi dunia kerja  

Jurusan akuntansi diminati oleh mahasiswa karena banyak lowongan pekerjaan yang dapat diisi oleh lulusan akuntansi 

Berbagai penelitian tentang 

pilihan mahasiswa dalam 

memilih jurusan akuntansi 

Penelitian mereplikasi 

penelitian Tang dan Seng 

(2016) 

 

(Sugahara & Boland, 2009) 

(Tan & Laswad, 2009) 

(Sugahara, Boland, & Cilloni, 2008) 

Penelitian tertarik untuk mereplikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Tang dan Seng (2016)    

Dengan menyelidiki waktu yang tepat untuk mahasiswa 

dalam memutuskan jurusan yang berfokus dua tahun pertama 

saat mereka masuk kuliah. 

 

Faktor lingkungan Faktor harapan karir Faktor persepsi profesi akuntansi 

 

Faktor karakteristik pribadi 

Analisis Yang Mempengaruhi Pilihan Mahasiswa dalam Memilih Jurusan Akuntansi 

Faktor yang memepengaruhi mahasiswa memilih jurusan akuntansi 

Kemajuan dan perkembangan yang terjadi memberikan kemudahan pada setiap orang 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:  

Bab I      Pendahuluan  

Pendahuluan yang terdiri latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan 

penelitian.  

Bab II    Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis  

Bab II ini terdiri dari landasan teori yang digunakan sebagai teori dasar  

dalam penelitian untuk mengembangkan hipotesis dan dari penelitian  

sebelumnya, hipotesis yang ada dapat dikembangkan dalam riset ini.  

Bab III   Metode Penelitian  

Metode penelitian terdiri dari populasi dan sampel penelitian, sumber 

dan jenis data penelitian, dan definisi dan pengukuran variabel dalam 

penelitian ini.  

Bab IV   Hasil dan Analisis  

Bab ini akan menjelaskan hasil perhitungan yang dibutuhkan untuk  

menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.  

Bab V    Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi  

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari  

hasil analisis yang sudah dijalankan pada bab sebelumnya.


