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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu  profesi dalam jurusan akuntansi adalah akuntan publik. 

Menurut Kementrian Keuangan (2011) tentang penetapan Institut Akuntan 

Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 2011, serta Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, sertifikasi akuntan publik 

merupakan syarat agar dapat bekerja sebagai akuntan publik profesional. 

Gelar resmi yang sekarang ini diberikan kepada seorang akuntan publik 

adalah Certified Public Accountant (CPA). Menurut IAPI, Certified Public 

Accountant of Indonesia, atau yang dapat disingkat menjadi CPA of 

Indonesia atau CPA, merupakan sebutan sertifikasi tertinggi bagi profesi 

akuntan publik di Indonesia. 

Sertifikasi CPA merupakan sertifikasi berbasis kompetensi 

individu; dengan demikian penyelenggaraan sertifikasi berbasis pada 

kompetensi yang dibutuhkan oleh profesi akuntan publik. Kompetensi 

mencakup pengetahuan teoritis yang diperlukan untuk berpraktek sebagai 

akuntan publik. Kompetensi terdiri dari berbagai ilmu akuntansi yaitu 
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pengendalian internal, auditing, perpajakan, sistem informasi, ekonomi 

makro dan mikro, manajemen keuangan dan hukum bisnis secara umum, 

yang memungkinkan seorang akuntan publik untuk melakukan akumulasi 

dan evaluasi informasi; standar profesi, etika profesi, serta keahlian dan 

pengalaman dalam mempraktikan pengetahuan bidang yang diperlukan.  

Menurut Zaki Baridwan (1996), peran akuntan publik adalah 

memastikan laporan keuangan yang diterbitkan tidak menyesatkan 

pemakainya. Peran akuntan publik yang kedua adalah membantu 

manajemen dalam hal pernyataan pendapat yang dapat digunakan untuk 

mendukung pertanggungjawaban yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa peran akuntan publik sangat 

penting bagi masyarakat baik untuk pengguna laporan dari dalam 

perusahaan maupun luar perusahaan. Tanpa akuntan publik, laporan 

keuangan dapat menyesatkan pemakainya. 

Berdasarkan riset oleh Reigle dalam Jerry Schoenfeld (2017), 

kurang dari setengah mahasiswa akuntansi yang berminat untuk berprofesi 

sebagai CPA. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Pusat Pembinaan 

Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP), setidaknya dibutuhkan 452.000 

akuntan. Sedangkan menurut data, hanya terdapat kurang dari 16.000 

akuntan di Indonesia. Lebih lanjut laig, jumlah CPA yang ada di Indonesia 

hanya sebanyak 1.628 dari 16.000 akuntan yang ada (IAPI). Hal ini 

membuktikan bahwa peluang untuk menjadi CPA sangat besar 
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Survei awal meneliti 65 mahasiswa angkatan 2014 sampai 

angkatan 2017 mengenai minat mahasiswa untuk menjadi CPA. 

Berdasarkan survei awal, masih banyak mahasiswa yang takut mengambil 

ujian CPA. Menurut survei awal, ditemukan bahwa 50,8% dari sampel 

yang diambil pada seluruh mahasiswa aktif tahun ajaran 2017-2018 

Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata tidak tertarik 

untuk menjadi seorang CPA.  

 Lent, Brown, & Hackett (1994, 2000) menyediakan satu kerangka 

teoritis yang mencoba menjelaskan proses dan mekanisme di mana 

mahasiswa mengembangkan minat utama, membuat pilihan karir, dan 

mencapai hasil kinerja. Kerangka tersebut dikenal dengan nama SCCT. 

SCCT telah menerima banyak dukungan empiris, para periset cenderung 

berfokus terutama pada bidang bidang matematika, teknik, dan sains, dan 

telah ada seruan untuk penerapan model tersebut ke ranah akademis dan 

karir lainnya (Lent, Sheu, & Brown, 2010).  

Dalam model SCCT, terdapat variabel self efficacy yaitu keyakinan 

diri untuk melakukan sesuatu dan outcome expectations yaitu hasil yang 

diharapkan dari keyakinan diri yang ada. Riset terdahulu meneliti 

pengaruh self efficacy dan outcome expectations terhadap goals (minat 

untuk menjadi CPA) (Jerry Schoenfeld, Segal, & Borgia, 2017). Jerry 

Schoenfeld (2017) meneliti bagaimana self efficacy dan outcome 

expectations mahasiswa mempunyai keterkaitan dengan goals (minat 

mahasiswa menjadi CPA). Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
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bahwa self efficacy dan outcome expectations berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap goals (minat mahasiswa untuk menjadi 

CPA). Menurut model SCCT, semakin tinggi self efficacy dan outcome 

expectations seseorang, maka semakin besar minat mereka dalam 

mencapai tujuan tersebut. Model SCCT juga menjelaskan bahwa self 

efficacy juga dapat mempengaruhi outcome expectations seseorang. 

Semakin besar tingkat keyakinan diri dalam melakukan sesuatu maka 

semakin tinggi hasil yang diharapkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Jerry Schoenfeld (2017) 

menyatakan bahwa ada beberapa faktor lain yang belum dipertimbangkan 

dan kemungkinan dapat mempengaruhi hubungan ketiga variabel utama 

tersebut. Faktor-faktor yang mungkin dimaksudkan adalah karateristik 

individu dan pengaruh kontekstual. Karakteristik individu yang 

berhubungan yaitu etnis, status sosial ekonomi, kemampuan bawaan atau 

innate abilities, tingkat pendidikan atau education level, dan gender.  

Pada riset ini, peneliti ingin menggunakan variabel tingkat 

pendidikan sebagai variabel yang dapat mendukung model SCCT. 

Puspaningsih (2004) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan proses 

pengembangan pemahaman mengenai pengetahuan, yang juga meliputi 

mengembangkan kemampuan mental mengenai cara pemecahan masalah. 

Social cognitive theory memberikan analisis tentang perubahan 

perkembangan self efficacy sepanjang rentang hidup manusia. Teori 

perilaku manusia terbagi dalam konsep yang berisi tentang sifat manusia 
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dan apa yang mereka anggap sebagai faktor penentu dan mekanisme dasar 

yang mengatur pengembangan diri, adaptasi, dan perubahan. Sedangkan 

teori kognitif sosial berakar pada perspektif agen (Bandura, 1986, 1986-

2006a; Bandura, 2008). Agen yang dimaksud di sini adalah mempengaruhi 

fungsi dan kejadian seseorang yang mempengaruhi kehidupan seseorang. 

Dalam pandangan ini, orang-orang menjadi kontributor keadaan 

kehidupan mereka, bukan hanya karena produk mereka. Jadi social 

cognitive theory menyediakan analisis yang dapat memberi perubahan 

dalam perkembangan self efficacy manusia. Bandura (1994) membedakan 

fase-fase perkembangan self efficacy menjadi 7 tahapan yaitu: masa awal 

perkembangan; sumber-sumber keluarga terhadap self efficacy; 

memperluas self efficacy melalui pengaruh dari teman sebaya; sekolah 

sebagai perantara dalam  menumbuhkan self efficacy; pertumbuhan self 

efficacy melalui pengalaman transisional remaja; self efficacy dalam masa 

dewasa; menilai kembali self efficacy dalam usia lanjut. Dari beberapa fase 

di atas dapat diketahui self-efficacy dapat berkembang melalui sekolah 

yang dapat diartikan sebagai pendidikan. Sekolah sangat mempunyai 

peran dalam menumbuhkan self efficacy, selama periode pembentukan 

kehidupan anak. Sekolah memiliki fungsi utama yaitu menumbuhkan self 

efficacy kognitif, serta menguji hal tersebut dalam situasi sosial. Di sini 

pengetahuan dan keahlian berpikir mereka diuji, dievaluasi, dan 

dibandingkan secara sosial. Anak dapat mengembangkan rasa efficacy 

intelektual ketika mereka sudah menguasai keahlian kognitif. Schunk 
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(1989b) dalam Schunk (1991) membahas bagaimana self efficacy dapat 

berjalan selama pembelajaran akademis. 

Pada awal suatu kegiatan, siswa berbeda dalam keyakinan mereka 

tentang kemampuan mereka untuk memperoleh pengetahuan, melakukan 

keterampilan, menguasai materi, dan sebagainya. Selama proses 

pembelajaran, siswa dapat mengerjakan tugas semakin baik. Dari proses 

pembelajaran inilah self efficacy dari para siswa semakin meningkat. 

Pembelajaran akademis dapat diartikan sebagai tingkat edukasi yang 

diperoleh siswa yang menghasilkan self efficacy di dalam diri siswa 

tersebut. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan variabel tingkat pendidikan 

sebagai variabel independen yang mempengaruhi self efficacy. 

Oleh karena itu, dalam penelitian kali ini peneliti ingin menggunakan 

model SCCT untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat 

mahasiswa untuk menjadi CPA dengan menambahkan tingkat pendidikan 

sebagai variabel mediasi yang secara langsung mempengaruhi self efficacy 

dan pada akhirnya berpengaruh terhadap goal mahasiswa untuk menjadi 

CPA. Peneliti ingin meneliti : 

“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Self-Efficacy, dan Outcomes Expectation 

Terhadap Goal Mahasiswa untuk Menjadi CPA”. 

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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1 Apakah ada pengaruh antara Tingkat Pendidikan terhadap Self-

efficacy? 

2 Apakah ada pengaruh positif antara Self-efficacy terhadap Goal untuk 

menjadi CPA? 

3 Apakah ada pengaruh positif antara Self-efficacy terhadap Outcomes 

Expectation? 

4 Apakah ada pengaruh positif antara Outcomes Expectation terhadap 

Goal untuk menjadi CPA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

(1) Mengetahui apakah ada pengaruh antara Tingkat Pendidikan 

terhadap Self-efficacy. 

(2) Mengetahui apakah ada pengaruh positif antara Self-efficacy 

terhadap Goal mahasiswa untuk menjadi CPA. 

(3) Mengetahui apakah ada pengaruh positif antara Self-efficacy 

terhadap Outcomes Expectation. 

(4) Mengetahui apakah ada pengaruh positif antara Outcomes 

Expectation terhadap Goal mahasiswa untuk menjadi CPA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini mengembangkan riset terdahulu yang dilakukan oleh 

Jerry Schoenfeld (2017) dengan menambahkan variabel tingkat 

pendidikan sebagai variabel yang dapat mempengaruhi self efficacy 
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2. Generalisasi : Penelitian ini membuktikan bahwa model SCCT 

dapat mempengaruhi goal seseorang tidak hanya di USA 

melainkan di Semarang juga. 

3. Dengan adanya variabel tingkat pendidikan sebagai variabel yang 

dapat mempengaruhi pembentukan self efficacy, maka diharapkan 

agar para pengajar memberikan pendidikan yang di dalamnya 

dapat menumbuhkan self efficacy mahasiswa 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab 1 : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab 2  : Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang berisi tentang 

berbagai teori, konsep, dan juga hipotesis yang dikembangkan dalam 

penelitian ini, serta kerangka pikir penelitian. 

Bab 3 : 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 4 : Hasil dan analisis data yang menunjukkan berbagai perhitungan 

yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

Bab 5  :  Kesimpulan, saran, dan keterbatasan dari penelitian yang telah 

dilakukan




