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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 bertumbuh sebesar 

5,02%. Menurut data World Bank Group Entrepreneurship Survey (WBGES) 

pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan meningkatnya perusahaan-

perusahaan baru yang mulai bermunculan pada tahun 2012 yang ada di 

Indonesia sebesar 9,69%. Peningkatan ini secara tidak langsung juga 

berdampak pada peningkatan kebutuhan akuntan. 

Akuntansi merupakan keahlian yang hampir dibutuhkan dalam semua 

bidang dunia kerja. Hal inilah yang membuat beberapa mahasiswa tertarik 

mengambil jurusan akuntansi karena banyaknya peluang kerja yang 

ditawarkan.. Meskipun akuntansi ini nampaknya masih memiliki banyak 

peminat, namun kenyataannya menurut data IAI tahun 2014 dunia kerja masih 

membutuhkan 452.000 akuntan (sumber: www.iaiglobal.or.id), sedangkan 

menurut data Menteri Keuangan tahun 2014 akuntan yang terdaftar di 

Indonesia hanya sebanyak 53.500 (sumber: www.iaiglobal.or.id)  dengan 

jumlah mahasiswa aktif akuntansi per tahun yang menurun di tahun-tahun 

terakhir.  

Penurunan mahasiswa aktif akuntansi ini juga diikuti dengan penurunan 

kelulusan mahasiswa akuntansi per tahun. Menurut data, jumlah lulusan 

mahasiswa akuntansi di Indonesia hanya sebesar 35.000/tahun (sumber: 

http://www.iaiglobal.or.id/


2 
 

www.iaiglobal.or.id). Hal ini menunjukan adanya ketimpangan antara jumlah 

akuntan yang dibutuhkan dunia kerja dengan jumlah akuntan yang ada di 

Indonesia.  

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akan banyak tenaga 

akuntan asing yang masuk ke Indonesia namun kenyataannya hal ini masih 

belum dapat memenuhi kebutuhan akuntan di Indonesia dikarenakan banyak 

perusahaan di Indonesia lebih memilih menggunakan jasa akuntan dalam 

negeri daripada import dari negara luar dikarenakan biaya tenaga kerja di 

Indonesia yang lebih murah  (Selvina & Selvina, 2016). Kondisi tersebut 

membuat kekurangan akuntan di Indonesia tidak dapat dipenuhi dalam jangka 

waktu dekat.  

Penurunan mahasiswa akuntansi juga terjadi di Unika Soegijapranata 

Semarang. Menurut data dari BMSI Unika Soegijapranata, terjadi penurunan 

mahasiswa akuntansi di tahun 2017 dari 214 mahasiswa aktif menjadi 194 

mahasiswa aktif. Penurunan mahasiswa aktif di akuntansi ini diikuti dengan 

kenaikan mahasiswa aktif di beberapa progdi lain, diantaranya progdi 

arsitektur dari 181 menjadi 191 mahasiswa, progdi teknik sipil dari 131 

menjadi 149 mahasiswa, progdi hukum dari 121 menjadi 175 mahasiswa, 

progdi psikologi dari 245 menjadi 256 mahasiswa, progdi englishpreneurship 

dari 24 menjadi 25 mahasiswa, progdi DKV dari 69 menjadi 90 mahasiswa, 

progdi ilmu komunikasi dari 69 menjadi 100 mahasiswa, progdi sistem 

informasi dari 20 menjadi 23 mahasiswa, dan progdi game tech dari 13 

menjadi 17 mahasiswa.  Adanya fenomena ini membuat peneliti ingin meneliti 
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faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang untuk 

memilih jurusan di Unika Soegijapranata Semarang. 

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang penting untuk 

memilih suatu tindakan. Menurut Scott and Bruce (1995), ketika seseorang 

dihadapkan pada situasi tertentu untuk mengambil keputusan mereka akan 

mempunyai pola respons yang berbeda-beda. Gaya pengambilan keputusan 

adalah pola respons kebiasaan yang dipengaruhi oleh karakteristik individu 

dan situasi. Gaya pengambilan keputusan seseorang menurut Scott and Bruce 

terdiri dari 5 yaitu rasional, intuitive, dependent, avoidant dan spontaneous. 

Tipe gaya pengambilan keputusan rasional memerlukan pemikiran yang 

matang untuk dapat mengambil keputusan, gaya pengambil keputusan 

intuitive lebih mengandalkan perasaan atau insting, gaya pengambil keputusan 

dependent memerlukan pertimbangan orang lain untuk dapat mengambil 

keputusan, gaya pengambil keputusan avoidant menunda-nunda pengambilan 

keputusan hingga waktu yang mepet sedangkan gaya pengambil keputusan 

spontaneous cenderung mengambil keputusan secara langsung atau spontans. 

Gaya pengambilan keputusan tiap orang yang berbeda-beda ini membuat 

peneliti ingin meneliti Faktor Gaya Pengambilan Keputusan yang 

Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Mahasiswa untuk Memilih 

Jurusan Akuntansi 
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1.2. Perumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dapat dirumuskan 

enam masalah sebagai berikut: 

a. Apakah seseorang dengan gaya pengambilan keputusan rasional 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk memilih jurusan? 

b. Apakah seseorang dengan gaya pengambilan keputusan intuitive 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk memilih jurusan? 

c. Apakah seseorang dengan gaya pengambilan keputusan dependent 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk memilih jurusan? 

d. Apakah seseorang dengan gaya pengambilan keputusan avoidant 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk memilih jurusan? 

e. Apakah seseorang dengan gaya pengambilan keputusan spontaneous 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk memilih jurusan? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.1.1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk mengetahui pengaruh faktor rational, intuitive, dependent, avoidant 

dan spontaneous terhadap pengambilan keputusan jurusan akuntansi 
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1.1.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian berupa manfaat praktek: 

Untuk universitas agar dapat mengetahui faktor gaya pengambilan 

keputusan  apa yang paling berpengaruh pada pengambilan keputusan 

mahasiswa sehingga dapat lebih fokus pada faktor tersebut untuk 

meningkatkan jumlah mahasiswa akuntansi. 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta mengenai 

sistematika penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan membahas mengenai landasan teori dan 

perumusan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan mengenai obyek dan lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data 

atau uji hipotesis 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Bab ini akan membahas mengenai gambaran umum responden, 

distribusi jawaban responden, dan analisis atau hasil pengujian hipotesis 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini membahas tentang kesimpulan, saran dan keterbatasan 

penelitian 


