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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

Indonesia telah menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean atau 

dalam istilah lainnya adalah pembentukan pasar tunggal yang telah dilakukan 

oleh para pemimpin se-Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir 2015 

lalu. Menurut Ir. Eddy Kutandi (www.bsn.go.id), tujuan diciptakan pasar 

tunggal ini adalah untuk menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar 

tunggal dan kesatuan basis produksi, dimana terjadi free flow atas barang, 

jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi 

perdagangan antar negara ASEAN. Dalam pengertian ini tentu saja 

persaingan antar Negara dikawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia 

akan semakin ketat. 

Persaingan yang ketat pada sektor jasa akibat dari Masayarakat Ekononi 

Asean (MEA), salah satunya adalah Akuntan di Indonesia. Indonesia harus 

memiliki akuntan yang profesional yang mencukupi, karena jika Indonesia 

tidak mampu menyediakan akuntan profesional mencukupi maka akuntan 

negara lain yang akan mengisi kebutuhan tersebut. Akuntan Indonesia 

didorong untuk memiliki sertifikasi kompetensi yang berlaku internasional, 

seperti CPA (Certified Public Accountant). Sertifikasi profesi tidak hanya 

dibutuhkan dalam menghadapi MEA (Masayarakat Ekononi Asean), tetapi  

memang dibutuhkan sebagai bukti bahwa akuntan memiliki kompetensi yang 
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mencukupi dan berstandar internasional. Jika akuntan Indonesia memiliki 

kompetensi yang mencukupi, maka akuntan di Indonesia tidak perlu takut 

untuk bersaing dengan akuntan asing. Bila akuntan Indonesia dan asing 

sama-sama memiliki kompetensi yang sama yang dilihat dari sertifikat profesi 

internasional yang dimiliki akuntan, maka secara teoritis para akuntan 

memiliki kemampuan/kompetensi yang setara. Oleh karena itu, mahasiswa 

akuntansi harus menyadari bahwa ujian sertifikasi akuntan publik sangat 

penting, dengan adanya sertifikasi CPA (Certified Public Accountant) 

mahasiswa akuntansi dapat dipandang sebagai akuntan publik yang 

profesional dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak memuliki sertifikasi 

CPA (Certified Public Accountant). 

Pada sumber data Institut Akuntan Publik Indonesia (2017) dikatakan 

bahwa Indonesia memiliki jumlah CPA lebih sedikit dibandingkan dengan 

negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Thailand 

yang hanya memiliki jumlah penduduk 69 juta memiliki 6000 CPA, 

sedangkan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 263 juta hanya 

memiliki kurang dari 2000 CPA.   Jumlah tersebut tentu merefleksikan 

rendahnya minat mahasiswa akuntansi di Indonesia untuk mengikuti ujian 

CPA. Jika dengan memperoleh gelar CPA (Certified Public Accountant) 

merupakan syarat untuk menjadi akuntan publik, maka minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti sertifikasi CPA (Certified Public Accountant) 

terbilang rendah. 
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Mahasiswa akuntansi harus menyadari bahwa pentingnya ujian sertifikasi 

CPA (Certified Public Accountant) dalam era MEA (Masayarakat Ekononi 

Asean) ini, sehingga motivasi diperlukan bagi mahasiswa Akuntansi agar 

berminat untuk mengikuti ujian sertifikasi Certified Public Accountant (CPA), 

agar nantinya akan semakin meningkatkan jumlah akuntan publik di 

Indonesia, sehingga mampu lebih bersaing di pasar global. Menurut Setiyani 

(2005) minat dan perencanaan karir mahasiswa akuntansi sangat bermanfaat 

bagi mahasiwa dalam menjalankan proses belajar mengajar yang lebih efektif 

sesuai dengan pilihan profesinya. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi di 5 

Univeristas di Semarang yaitu, Universitas Katolik Soegijapranta,  

Univeristas Dipenogoro, Universitas Stikubank, Universitas Islam Sultan 

Agung dan Universitas Dian Nusantoro untuk mengikuti ujian Certified 

Public Accountant (CPA). 

Penelitian ini mereplikasi beberapa penelitian terdahulu yaitu Ervanto 

dan Abidin (2015) dan Rachma (2016) mengenai survey minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti Ujian CPA. Hasil penelitian dari Ervanto dan 

Abidin (2015) menunjukan bahwa motivasi karir, motivasi ekonomi, dan 

motivasi prestasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa 

akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo untuk 

mengikuti ujian Certified Public Accountant (CPA). Rachma (2016) 

menyimpulkan bahwa motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas 
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dan motivasi gelar mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi Universitas 

Brawijaya untuk mengikuti ujian Certified Public Accountant (CPA).  

Peneliti ingin mereplikasi penelitian terebut karena teori pada penelitian 

terdahulu mengunakan teori Hierarki Abraham Maslow. Dalam teori Hierarki 

Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia mempunyai lima 

tingkatan-tingkatan kebutuhan dimana kebutuhan seseorang yang paling 

rendah lebih diprioritaskan terpenuhi terlebih dahulu sebelum ke tingkat yang 

lebih tinggi. Dengan begitu untuk ke tingkatan yang paling atas seseorang 

harus telah memenuhi kebutuhan ditingkatan dibawahnya. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini peneliti ingin menggunakan Teori Motivasi Kebutuhan 

ERG ( Existence, Relatedness, dan Growth) yang di kemukakan oleh Clayton 

Alderfer untuk menjelaskan apakah motivasi karir, motivasi ekonomi, dan 

motivasi gelar berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti 

ujian CPA. Alfeder dalam Gibson (2009:131) setuju dengan pendapat 

Maslow bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan yang tersusun dalam 

sebuah hirarki, akan tetapi teori ini memandang semua kebutuhan dengan 

posisi yang sama/sejajar serta hanya meliputi tiga perangkat kebutuhan dan , 

yaitu Existence, Relatedness, dan Growth. Pada kebutuhan ini Existence 

needs (Kebutuhan Eksistensi) dapat disejajarkan dengan 

kebutuhan physiological (fisiologis) dan safety (rasa aman) dari Maslow, 

yang kedua adalah relatedness needs (Kebutuhan Hubungan) yang dapat 

disejajarkan dengan kebutuhan social/love (sosial dan kasih sayang) Maslow 

dan sosial esteem needs (penghargaan) dalam Maslow, dan kebutuhan 
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terakhir menurut Alderfer adalah growth needs (kebutuhan berkembang), 

dapat di sejajarkan dengan self-actualization (aktualisasi diri) dan self esteem 

needs (penghargaan) dalam Maslow . (Gibson 2009:113). Pada penelitian ini 

Existence needs (Kebutuhan Eksistensi) untuk menjelaskan variabel 

independen motivasi ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk bertahan 

hidup, sehingga jika seseorang membutuhkan kebutuhan eksistensi, maka 

besar keinginan seseorang untuk meningkatkan ekonominya. Relatedness 

needs (Kebutuhan Hubungan) untuk menjelaskan variabel independen 

motivasi prestasi, yaitu kebutuhan seseorang ingin diakui dan diperhitungkan 

sebagai pribadi, sehingga jika seseorang membutuhkan kebutuhan untuk 

berhubungan, maka besar keinginan seseorang untuk meningkatkan 

prestasinya, dan yang terakhir growth needs (kebutuhan berkembang) untuk 

menjelaskan variabel independen motivasi karir dan motivasi gelar, yaitu 

kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi, sehingga jika seseorang 

membutuhkan kebutuhan untuk berkembang, maka besar keinginan seseorang 

untuk meningkatkan karirnya, serta jika seseorang membutuhkan kebutuhan 

untuk berkembang, maka besar keinginan seseorang untuk mendapatkan 

gelar.  

Peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : 

PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA 

AKUNTANSI MENGIKUTI UJIAN CPA (CERTIFIED PUBLIC 

ACCOUNTANT). Sehingga dapat diketahui motivasi apa saja yang dapat 

mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian sertifikasi CPA 
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(Certified Public Accountant). Penelitian ini mengunakan variabel motivasi 

karir, motivas ekonomi, motivas prestasi, dan motivas gelar untuk 

mengetahui apakah motivasi tersebut berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

untuk mengikuti ujian sertifikasi CPA (Certified Public Accountant).  

1.2. Perumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi prestasi berpengaruh positif terhadap minat 

 mahasiswa akuntansi  untuk mengikuti sertifikasi CPA?  

2. Apakah motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat 

 mahasiswa akuntansi  untuk mengikuti sertifikasi CPA?  

3. Apakah motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat 

 mahasiswa  akuntansi untuk mengikuti sertifikasi CPA?  

4. Apakah motivasi gelar berpengaruh positif terhadap minat 

 mahasiswa  akuntansi untuk mengikuti sertifikasi CPA?  

1.3.Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

 motivasi  prestasi pada minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

 sertifikasi CPA. 
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2. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

 motivasi  karir pada minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

 sertifikasi CPA. 

3. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh  

 motivasi ekonomi pada minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

 sertifikasi CPA. 

4. Menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

 motivasi gelar pada minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

 sertifikasi CPA. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktek, yaitu 

bagi univeristas dengan adanya penelitian ini diharapakan universitas mampu 

menghasilkan mahasiswa akuntansi yang profesional yang memiliki gelar 

CPA (Certified Public Accountant). Bagi IAPI, diharapkan mampu 

memberikan informasi- informasi terkait dengan penyelenggaran ujian CPA. 
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