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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Akuntansi merupakan salah satu jurusan di bidang ekonomi yang banyak 

diminati oleh mahasiswa saat ini. Hasil penelitian Basuki (1999) dalam Martini 

(2013) menyebutkan bahwa rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi, 

didorong oleh keinginan mereka untuk menjadi profesional. Selain itu mereka 

termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan di masa mendatang akan sangat 

dibutuhkan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Mendapatkan pekerjaan yang 

layak merupakan salah satu tujuan belajar di perguruan tinggi. Hal itu sepertinya 

telah mengakar pada masyarakat kita. 

Kuliah di universitas ataupun perguruan tinggi bukan lagi dengan tujuan 

utama mencari ilmu, tapi ada motif lain yaitu kelak setelah lulus berharap 

mendapatkan pekerjaan layak. Pekerjaan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan 

seseorang dari hasil belajar di Perguruan Tinggi. Memang tak bisa kita pungkiri, 

meski tidak mutlak pekerjaan menentukan berhasil atau tidaknya seseorang 

(Martini, 2013).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya Tang (2016), pertumbuhan GDP di 

Cambodia terus menerus meningkat dan karena adanya pertumbuhan ekonomi ini, 

Cambodia harus didukung dengan adanya akuntabilitas, kerangka hukum, dan 

transparansi dalam akuntansi dan pelaporan pajak. Untuk tujuan akuntansi dan 
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pelaporan pajak, Royal Government di Cambodia mendorong siswa untuk 

mendapat gelar akuntansi. 

Demikian juga di Indonesia yang juga mengalami pertumbuhan ekonomi 

yang bisa dilihat dari meningkatnya PDB dari tahun 2015-2017. Pertumbuhan 

PDB pada tahun 2015 sebesar 4.9% dan kemudian pada tahun 2016 meningkat 

pertama kalinya dalam lima tahun terakhir menjadi 5%. Pertumbuhan PDB riil 

diproyeksikan akan naik menjadi 5.2% pada tahun 2017 dan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2018 

mencapai 5.03% (World Bank,2017). Investasi merupakan penopang utama dalam 

pertumbuhan ekonomi ini karena Pemerintah mengaku tidak memiliki banyak 

alternatif pendorong ekonomi akibat lesunya belanja Negara, konsumsi rumah 

tangga dan pemerintah, serta ekspor-impor (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 

2017). 

Gambar 1.1. Pertumbuhan PDB di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: World Bank (2017) 



 

3 

 

Di sinilah peran akuntan dibutuhkan. Akuntan mampu meminimalkan 

resiko ekonomi yang terjadi akibat inefisiensi ekonomi yang disebabkan oleh 

tidak adanya akuntabilitas dan transparansi.Akuntan memastikan informasi 

berkualitas menjadi dasar bagi pengambilan keputusan pemerintah untuk 

mengatasi masalah-masalah ekonomi. Jumlah akuntan yang meningkat di 

Indonesia diperlukan untuk menopang perekonomian agar terus stabil. Selain itu, 

akuntan berperan untuk membuka kesempatan yang luas untuk meningkatkan 

citra lembaga dan terbukanya peluang-peluang investasi (IAI, 2015). 

Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, diperlukan 

lebih banyak lagi jumlah akuntan dan bisa dimulai dengan memperbanyak jumlah 

mahasiswa jurusan akuntansi seperti penelitian Tang (2016) yang menggunakan 

The Theory Of Planned Behavior untuk meneliti minat memilih jurusan akuntansi 

di universitas Kamboja. Dalam penelitian Tang (2016) berdasarkan The Theory Of 

Planned Behavior (TPB) menggunakan empat variabel yaitu guidance factor, 

career expectation factor, perception factor dan personal characteristic factor. 

Hasil penelitiannya adalah keempat variabel tersebut terbukti berpengaruh positif 

terhadap minat memilih jurusan akuntansi. 

TPB mengandung tiga komponen independen yang menonjol, yaitu sikap, 

norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku. Faktor pertama, sikap (attitude) 

mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki penilaian menguntungkan atau 

tidak menguntungkan, perilaku yang diinginkan atau tidak diinginkan. Sikap 

mencerminkan tingkat di mana seseorang memiliki persepsi positif atau negatif 

terhadap tingkah laku tersebut. Faktor kedua, norma subyektif (subjective norm) 
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mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan pada individu dan apakah mereka 

harus melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Norma subyektif 

mencerminkan niat individu untuk melakukan perilaku tergantung pada pengaruh 

dari teman, keluarga, dan orang lain. Faktor ketiga, persepsi perilaku kontrol 

(perceived behavioural control) berarti kemampuan dan kepercayaan dari 

individu untuk mengatasi tantangan yang sering melibatkan pengalaman masa 

lalu, hambatan dan rintangan yang diantisipasi. Dalam keterbatasan Tang (2016) 

disarankan agar peneliti selanjutnya meneliti minat memilih jurusan akuntansi di 

universitas lain selain di Kamboja sehingga penelitian ini mereplikasi penelitian 

Tang (2016) untuk meneliti minat memilih jurusan akuntansi di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Penelitian replikasi ini dilakukan untuk 

memperoleh bukti yang lebih valid. Penelitian ini akan valid apabila dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa suatu pengujian benar-benar mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Validitas eksternal (external validity) menunjukkan 

bahwa hasil dari penelitian ini dapat digeneralisasikan ke semua objek, situasi, 

dan waktu yang berbeda (Hartono, 2013:149). 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah: 

“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MAHASISWA 

MEMILIH JURUSAN AKUNTANSI DI UNIVERSITAS KATOLIK 

SOEGIJAPRANATA SEMARANG.” 
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1.2. Perumusan Masalah 

 Dalam penelitian ini, perumusan masalah yang ada adalah: 

1. Apakah guidance factor berpengaruh positif terhadap minat memilih 

jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang? 

2. Apakah career expectation factor berpengaruh positif terhadap minat 

memilih jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang? 

3. Apakah perception factor berpengaruh positif terhadap minat memilih 

jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang? 

4. Apakah personal characteristic factor berpengaruh positif terhadap minat 

memilih jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang ada adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh guidance factor terhadap minat memilih 

jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh career expectation factor terhadap minat 

memilih jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh perception factor terhadap minat memilih 

jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh personal characteristic factor terhadap minat 

memilih jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 
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 Dalam penelitian ini, kontribusi riset penelitian yang ada adalah: penelitian 

ini meneliti minat memilih jurusan akuntansi di universitas lain selain di Kamboja 

sehingga penelitian ini mereplikasi penelitian Tang (2016) untuk meneliti minat 

memilih jurusan akuntansi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Penelitian replikasi ini dilakukan untuk memperoleh bukti yang lebih valid. 

Penelitian ini akan valid apabila dalam penelitian ini menunjukkan bahwa suatu 

pengujian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas eksternal 

(external validity) menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat 

digeneralisasikan ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda (Jogiyanto, 

2013:149). 

 

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. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam penelitian ini, landasan teori berisi tinjauan pustaka, 

pengembangan hipotesis yang akan menguraikan berbagai teori, 

konsep dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan 

hipotesis, kerangka pikir serta definisi operasional dan pengukuran 

variabel. 



 

7 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam penelitian ini, metode penelitian berisi objek dan lokasi 

penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, uji alat 

pengumpulan data serta uji hipotesis. 

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. 


