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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa yang memutuskan untuk mengambil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

program studi akuntansi tentunya memiliki tujuan utama untuk 

mempersiapkan karirnya sebagai akuntan di masa mendatang. Tujuan karir 

yang dimungkinkan dari program studi akuntansi adalah menjadi seorang 

akuntan publik, akuntan keuangan, akuntan manajemen, dan akuntan di 

bidang sistem. Untuk menjadi seorang akuntan publik, mahasiswa yang 

telah lulus diharuskan untuk mengambil sertifikasi untuk menjadi CPA 

(Certified Public Accountant). Seseorang yang memiliki gelar sebagai 

seorang CPA akan memiliki jaminan karir lebih dalam bidang akuntansi.  

Tujuan dari perguruan tinggi adalah memfasilitasi mahasiswanya 

untuk mempersiapkan mahasiswa ke jenjang pekerjaan. Artinya, 

pendidikan yang diberikan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi 

seharusnya mencerminkan apa yang akan dihadapi mahasiswa di bidang 

pekerjaannya nanti. Salah satu pilihan pekerjaan yang dimungkinkan 

diambil oleh seorang mahasiswa jurusan akuntansi adalah menjadi seorang 

akuntan publik. Artinya program studi akuntansi harus memiliki kurikulum 

yang memungkinkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk menghadapi 

sertifikasi CPA yang menjadi syarat utama untuk menjadi akuntan publik. 
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Menurut website resmi Institut Akuntan Publik Indonesia (2016), 

CPA merupakan sertifikasi tertinggi untuk profesi akuntansi. Basis 

pengujian yang digunakan merupakan kompetensi yang dibutuhkan untuk 

dapat melakukan praktek sebagai seorang akuntan publik. Kompetensi yang 

diujikan ini mencakup kemampuan akuntan untuk dapat membandingkan 

laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan dengan standar akuntansi 

yang telah ditetapkan pemerintah. Gelar CPA ini merupakan salah satu 

syarat utama seseorang untuk membuka praktek sebagai Kantor Akuntan 

Publik (KAP). 

Sebenarnya peluang untuk menjadi seorang CPA sangatlah besar. 

Website resmi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2014 menunjukkan 

bahwa Indonesia memerlukan sekitar 452.000 akuntan bersertifikasi untuk 

dapat bersaing dalam pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN, namun anggota 

akuntan bersertifikasi yang berada dalam naungan IAI hanyalah 15.940 

orang saja. Artinya dari total kebutuhan akuntan bersertifikasi di Indonesia, 

ketersediaannya hanya terpenuhi 3,53% saja. Dengan demikian masih ada 

96,47% peluang pekerjaan bagi akuntan bersertifikasi yang baru (sumber : 

http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-617). 

Pada kenyataannya, hanya sedikit mahasiswa yang berminat 

memilih jenjang karir sebagai akuntan publik dan mengambil ujian CPA, 

bahkan menurut survei yang telah dilakukan peneliti pada tahun 2017 di 

Unika Soegijapranata Semarang, tidak lebih dari separuh mahasiswa 

program studi akuntansi yang berminat mengambil ujian sertifikasi CPA. 

http://iaiglobal.or.id/v03/berita-kegiatan/detailarsip-617
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Hal ini membuktikan bahwa hanya sedikit mahasiswa yang berminat 

mengambil ujian sertifikasi CPA, padahal ujian ini seharusnya diambil 

mengingat pentingnya setifikasi CPA dalam bidang karir mahasiswa 

terutama di bidang akuntansi. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk 

menjadi seorang CPA. 

Survei telah dilakukan oleh Tan dan Laswald (2006) untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat siswa untuk 

mengambil jurusan kuliah akuntansi. Survei ini dilakukan kepada siswa 

yang mengambil mata pelajaran Akuntansi Dasar di sekolah. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang mengindikasikan minat 

mahasiswa untuk melanjutkan untuk mengambil gelar akuntansi, yaitu 

persepsi individu tentang pekerjaan dan beban pekerjaan, persepsi pihak 

yang berpengaruh signifikan (seperti orang tua) terhadap bidang akuntansi, 

dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Tiga tahun kemudian, Tan dan 

Laswad (2009) kembali melakukan survei lebih lanjut kepada mahasiswa 

yang telah menyelesaikan pelajaran pengantar akuntansi. Hasilnya, mereka 

menemukan bahwa lebih banyak mahasiswa jurusan akuntansi yang 

menentukan pilihan program studi sebelum masuk pendidikan perguruan 

tinggi dan sedikit dari mahasiswa yang merubah jurusan mereka. 

Penelitian serupa juga dilakukan di Australia (Sugahara & 

Boland,2009; Sugahara, Boland & Cilloni, 2008). Mereka menemukan 

bahwa faktor yang mempengaruhi pemilihan dalam mengambil program 
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studi akuntansi adalah nilai intrinsik dari karir akuntansi, prospek karir 

dalam akuntansi, peluang kerja, lingkungan kerja, penghargaan keuangan, 

dan pengaruh dari orang lain. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh 

Swain & Olsen (2012), MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) digunakan 

untuk mengidentifikasi karakteristik yang terkait dengan pemilihan karir 

akuntansi. Hasil penelitian menunjukan bahwa mahasiswa yang 

terklasifikasi dengan MBTI lebih tertarik dalam memilih karir sebagai 

akuntan.  

Model lain yang digunakan untuk meneliti pemilihan karir adalah 

model TRA ( Theory of Reasoned Action). Model TRA menggunakan teori 

kerangka kerja dari psikologi sosial yang diterapkan untuk menentukan 

hubungan antara perilaku dan pemilihan karir dengan (Sheppard, Hartwick 

& Warshaw, 1998). Penelitian yang dilakukan oleh Felton, Dimnik dan 

Northey (1995) menunjukkan bahwa keputusan mahasiswa untuk menjadi 

seorang akuntan didasari oleh rasio yang membandingkan antara keyakinan 

akan outcomes yang akan dicapai jika mahasiswa menjadi akuntan dan nilai 

kedudukan mahasiswa dalam outcomes dengan biaya yang diperlukan untuk 

menjadi seorang akuntan. 

Pada pengembangan model penelitian selanjutnya, 

dikembangkanlah model SCCT (Social Cognitive Career Theory ). Model 

SCCT  digunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi 

seseorang dalam pemilihan karir (R.W. Lent, S. D. Brown, & G. Hackett, 

1994) . SCCT sebenarnya banyak digunakan oleh peneliti pada penelitian 
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dibidang matematika, teknik, dan bidang lain yang berhubungan dengan 

sains. Jerry Schoenfeld, Gerry Segal, dan Dan Borgia (2017) melakukan 

penelitian pada mahasiswa bidang ekonomi untuk mengetahui hubungan 

self-efficacy dan outcome expectations terhadap goals mahasiswa untuk 

mengambil gelar CPA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel independen self-efficacy dan outcome expectations berpengaruh 

signifikan terhadap goals untuk menjadi CPA.  

Dalam penelitian terdahulu, ada beberapa keterbatasan. Salah 

satunya adalah peneliti belum mempertimbangkan faktor kemampuan 

seseorang (abilities). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

model SCCT dan variabel abilities terhadap minat mahasiswa program studi 

akuntansi UNIKA Soegijapranata untuk menjadi CPA. Selain itu tujuan dari 

riset ini adalah melakukan external validity terhadap penelitian yang telah 

dilakukan oleh Jerry Schoenfeld, Gerry Segal, dan Dan Borgia pada tahun 

2017. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abilities atau kemampuan 

merupakan kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan seseorang. R.W. Lent, 

S. D. Brown, & G. Hackett (1994) menyatakan bahwa abilities dapat diukur 

dengan pencapaian, bakat, dan indeks perilaku masa lalu. Albert Bandura 

(1986) dalam R.W. Lent, S. D. Brown, & G. Hackett (1994) menyatakan 

bahwa abilities merupakan faktor pembentuk  self-efficacy yang paling 

penting. R.W. Lent, S. D. Brown, & G. Hackett (1994) menjelaskan bahwa 

seseorang yang memiliki kemampuan baik dalam suatu bidang tentunya 
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akan meningkatkan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk 

melakukan sesuatu dengan berhasil. Sebagai contoh, seseorang dengan 

kemampuan matematis yang baik tentunya akan memiliki kepercayaan diri 

dalam menyelesaikan soal matematika dengan baik. R.W. Lent, S. D. 

Brown, & G. Hackett (1994) juga menambahkan bahwa apabila seseorang 

melakukan sesuatu dengan berhasil maka kepercayaan diri seseorang untuk 

kembali melakukan hal serupa dengan berhasil juga akan meningkat. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa abilities merupakan satu faktor 

penting yang membentuk self-efficacy yang dimiliki seseorang.  

Variabel abilities juga mempengaruhi variabel outcome 

expectations. Abilities dapat mempengaruhi Goals melalui dua jalur, yaitu 

secara langsung melalui pengembangan keterampilan dalam penguasaan 

tugas dan secara tidak langsung melalui self-efficacy dan outcome 

expectations (R.W. Lent, S. D. Brown, & G. Hackett, 1994). Kemampuan 

yang dimiliki seseorang akan mendorong orang tersebut memiliki 

ekspektasi tinggi mengenai hasil yang akan didapatkan. Seseorang yang 

memiliki kemampuan akan memiliki peluang keberhasilan dalam hal yang 

ia kuasai lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki kemampuan yang 

memadai. Sehingga, ekspektasi hasil yang dimiliki seseorang dengan 

kemampuan yang memadai akan lebih tinggi. Maka dapat diartikan abilities 

yang dimiliki seseorang mempengaruhi outcome expectations  yang dimiliki 

oleh seseorang. 
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Variabel self-efficacy dan outcome expectations berperan sebagai 

variabel mediasi yang memediasi hubungan antara variabel independen 

abilities dengan variabel dependen goals. 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin meneliti lebih dalam 

mengenai “Analisis Pengaruh Abilities Terhadap Goals  Mahasiswa 

untuk Mengambil Gelar CPA dengan Self-Efficacy dan Outcome 

Expectations Sebagai Variabel Mediasi”. 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

1.2.1 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Apakah self-efficacy memediasi hubungan antara abilities dan goals 

mahasiswa program studi akuntansi Unika Soegijapranata untuk 

mengambil gelar CPA? 

b. Apakah outcome expectations  memediasi hubungan antara abilities 

dan goals mahasiswa program studi akuntansi Unika Soegijapranata 

untuk mengambil gelar CPA? 

c. Apakah ada hubungan positif antara self-efficacy terhadap outcome 

expectations? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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a. Mengetahui apakah self-efficacy memediasi hubungan antara abilities 

dan goals mahasiswa program studi akuntansi Unika Soegijapranata 

untuk mengambil gelar CPA. 

b. Mengetahui apakah outcome expectations  memediasi hubungan antara 

abilities dan goals mahasiswa program studi akuntansi Unika 

Soegijapranata untuk mengambil gelar CPA. 

c. Mengetahui apakah ada hubungan positif antara self-efficacy terhadap 

outcome expectations. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada : 

a. Praktik 

Mendorong praktisi pendidikan program studi akuntansi untuk 

meningkatkan abilities yang dimiliki mahasiswa program studi 

akuntansi agar dapat meningkatkan self-efficacy dan outcome 

expectations mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan Goals 

mahasiswa untuk mengambil gelar CPA. 

b. Teori 

Mengembangkan model SCCT dari penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Jerry Schoenfeld, Gerry Seagal, dan Dan Borgia pada 

tahun 2017 dengan menambahkan satu variabel yaitu abilities dan 

memberikan informasi hubungan variabel abilities dalam 

menjelaskan hubungan self-efficacy dan outcome expectations 

terhadap goals seseorang untuk mengambil gelar CPA. 
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1.4 Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu : 

BAB I,  merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini. 

BAB II,  merupakan tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang 

akan menguraikan berbagai teori, konsep, penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini, kerangka pikir penelitian, 

definisi dan pengukuran variabel. 

BAB III,  merupakan metode penelitian yang berisi mengenai sumber dan 

jenis data yang akan digunakan, populasi dan sampel, definisi 

dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, 

dan metode analisis data. 

BAB IV,  merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V,  merupakan kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari analisis 

yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya


