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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

        Negara yang maju didukung oleh kecerdaasan anak bangsanya. Dari adanya 

kecerdasan, muncul ide-ide kreatif untuk memperoleh pendapatan yang nantinya 

menyebabkan pendapatan negara menjadi naik. Kecerdasan diperoleh dari menuntut 

ilmu. Ilmu bisa didapat melalui pendidikan, baik di sekolah maupun diluar sekolah. 

Setiap anak bangsa Indonesia diharuskan menempuh pendidikan selama 9 (Sembilan) 

tahun sesuai dengan peraturan pemerintahan. Anak bangsa diharuskan menempuh 

pendidikan selama 9 (Sembilan) tahun agar anak bangsa memiliki pengetahuan yang 

nantinya dapat memajukan negara Indonesia. Di Indonesia, pendidikan ditempuh dari 

PAUD, pendidikan sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah (SMP), Sekolah Menengah 

Atas (SMA) dan perguruan tinggi. Pendidikan dari PAUD, SD, SMP tidak 

membutuhkan pemikiran yang rumit, karena pendidikanya sudah terstruktur dari pihak 

sekolah.  Begitu juga SMA, individu tidak perlu berfikir terlalu rumit untuk memilih 

jurusan yang akan ditempuh. Kebanyakan orang yang tidak tahu mau mengambil 

jurusan apa di perguruan tinggi, akan memilih jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)  
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karena jurusan IPA dapat diterima di setiap progdi, baik progdi yang berbau IPS 

maupun progdi berbau IPA. Berbeda halnya dengan pengambilan keputusan di 

perguruan tinggi.  Pengambilan keputusan ini, terkait jurusan dan perguruan tinggi 

yang akan dipilih. Pengambil keputusan individu untuk menentukan jurusan dan 

perguruan tinggi berdasarkan cita-cita mereka. Cita-cita yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang diinginkan. 

        Unika Soegijapranata terdapat beberapa fakultas, salah satunya adalah fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dibagi menjadi 3 (tiga) program 

studi yaitu: akuntansi, manajemen dan perpajakan. Mahasiswa akuntansi yang masih 

aktif di angkatan 2013 sampai 2017 berjumlah 1.175 mahasiswa.  

        Simbarjo, (2012) dalam (Widowati, 2015)  berpendapat bahwa adanya alasan 

seseorang memilih program studi akuntansi yaitu dunia kerja lebih banyak memerlukan 

seorang akuntan dari pada jenis pekerjaan lainnya. Alasan lain yang menentukan 

pilihan mahasiswa memilih jurusan akuntansi yaitu adanya dorongan dari keluarga.  

        Penelitian (Odia & Ogiedu, 2013) yang dilakukan di Universitas Nigeria 

menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pemilihan seseorang untuk 

mengambil jurusan akuntansi yaitu faktor personal, faktor rekomendasi dan faktor 

pekerjaan. Ketiga faktor ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi alasan 

mahasiswa dalam memilih jurusan yang akan diambil.  
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        Penelitian (Widowati, 2015) merupakan terjemahan dari penelitian (Odia & 

Ogiedu, 2013) yang meneliti mengenai keputusan mahasiswa memilih jurusan 

akuntansi studi empiris di Univesitas Semarang. Tiga faktor yang menentukan 

keputusan mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi yaitu faktor personal, faktor 

rekomendasi dan faktor pekerjaan.  

        Pada penelitian ini akan diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

mahasiswa akuntansi UNIKA Soegijapranata memilih progdi akuntansi di UNIKA. 

Objek penelitian ini berupa mahasiswa akuntansi UNIKA Soegijapranata angkatan 

2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang masih aktif ditahun ajaran 2017/2018. 

Penelitian ini dilakukan di UNIKA Soegijapranata agar dapat mengetahui alasan 

mahasiswa akuntansi memilih progdi akuntansi di UNIKA Soegijapranta, sehingga 

penelitian ini dapat bermanfaat bagi progdi akuntansi dalam melakukan promosi 

akuntansi untuk kepentingan UNIKA Soegijapranata. Penelitian ini termasuk 

penelitian kualitatif dan eksporatif. Dikatakan kualitatif karena data yang diperoleh 

dalam penelitian ini berupa kata-kata/ kalimat bukan merupakan angka/skor. Penelitian 

eksporatif ini bertujuan untuk mencoba merumuskan berbagai faktor yang 

kemungkinan ada diluar penelitian (Widowati, 2015) sehingga menghasilkan variabel 

baru mengenai pengambilan keputusan mahasiswa untuk masuk ke dalam jurusan 

akuntansi UNIKA Soegijapranata yang akan dijelaskan di bagian bab 4 penelitian ini.  

         Dari adanya penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Mahasiswa 
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untuk Mengambil Program Studi Akuntansi di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang”. 

 

1.2 Perumusan Masalah: 

        Dilihat dari latar belakang yang ada, penulis merumuskan masalah yaitu faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa dalam 

mengambil program studi akuntansi di UNIKA Soegijapranata?  

 

1.3 Tujuan Penelitian: 

        Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa dalam mengambil program studi 

akuntansi di UNIKA Soegijapranata. 

 

1.4 Manfaat Penelitian: 

1. Bagi UNIKA Soegijapranata 

Penelitian ini bermanfaat bagi UNIKA untuk masukan bagi program studi 

akuntansi dalam melakukan promosi Universitas. 
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2. Bagi Penulis 

Sebagai tambahan pengetahuan penulis mengenai pembuatan skripsi. 

 

3. Bagi Pembaca 

        Agar pembaca dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan mahasiswa dalam mengambil progdi akuntansi serta 

mendapat bahan acuan untuk penelitin selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan mahasiswa 

akuntansi UNIKA Soegijapranta dalam pemilihan jurusan akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata yaitu personal, rekomendasi dan pekerjaan.  

Berikut gambar mengenai pencapaian personal, referensi dan pekerjaan.  

 

 

 

 

Gambar 1.5 kerangka pikir 
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1.6 Sitematika Penulisan  

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, sebagai berikut: 

Bab I. PENDAHULUAN  

Bab satu berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab dua berisi penguraian tentang landasan teori yang menjadi dasar acuan dalam 

melakukan penelitian.  

Bab III. METODELOGI PENELITIAN 

Pada bab tiga berisi tentang objek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, alat 

pengumpulan data dan alat analisis data. 

Bab IV. HASIL ANALISIS 

Pada bab empat akan ditunjukan hasil dari rumusan masalah yang dilakukan oleh 

penulis. 

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab lima ini berisikan kesimpulan dari tujuan penelitian dan saran yang bisa 

memberikan manfaat bagi pembaca serta untuk UNIKA Soegijapanata. 

 


