
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) pada tahun 2015 

Indonesia mulai melakukan perdagangan bebas dan berimbas pada 

banyaknya investor dari dalam maupun luar negeri. Hal tersebut 

berhubungan dengan kebutuhan pengguna jasa akuntan publik yang akan 

semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan 

yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. Dengan demikian, akuntan publik dituntut untuk senantiasa 

meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik (Ikhsan, 

Solikhah, & Susilowati, 2013). 

Salah satu karir yang dianggap memiliki prospek yang baik bagi lulusan 

sarjana akuntansi adalah profesi sebagai akuntan publik, berkembangnya 

profesi akuntan publik di Indonesia sangat berpengaruh dalam 

perkembangan ekonomi bisnis, kebutuhan bagi dunia usaha, pemerintah dan 

masyarakat luas terhadap jasa yang diberikan. Oleh karena itu profesi 

akuntan publik menjadi pusat perkembangan tersebut. Dan salah satu 

kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi bagi lulusan akuntansi yakni 

memperoleh sertifikasi akuntan publik yang bergelar gelar CPA (Certified 

Public Accountant) dengan syarat lulus CPA Of Indonesia Exam (Abidin, 

2015). 
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Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari 

menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur oleh PMK nomor 

17/PMK.012008 tentang jasa akuntan publik. Salah satu syarat untuk 

menjadi Akuntan Publik yakni seseorang harus memiliki sertifikat tanda 

lulus ujian profesi akuntan publik yang sah menurut Undang-Undang nomor 

5 tahun 2011 tentang Jasa Akuntan Publik. Menurut IAPI (Ikatan Akuntan 

Publik Indonesia), seseorang yang telah menyelasaikan USAP berhak 

mendapat sertifikat CPA Indonesia. CPA Indonesia merupakan sertikat terti 

nggi profesi akuntan publik di Indonesia.  

(Rachma, 2016) mengutarakan Indonesia memiliki 265 ribu mahasiswa 

akuntansi aktif yang menunjukan tingginya minat masyarakat untuk 

berprofesi sebagai akuntan. Menurut data Ikatan Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI) Indonesia memiliki sekitar 24 ribu akuntan yang 1.215 diantaranya 

merupakan akuntan publik. Jumlah tersebut tidak mereflesikan minat 

msyarakat untuk berprofesi sebagai akuntan. Jika dengan memperoleh CPA 

merupakan syarat untuk menjadi akuntan publik, maka minat mahasiswa 

untuk mengikuti CPA terbilang rendah. 

 Bila hal tersebut terus terjadi maka akan berdampak pada 

perekonomian negara dan akuntan publik indonesia akan kalah bersaing 

dengan akuntan publik asing. Menurut (Naradina, 2016) akuntan publik 

sangat berperan penting dan strategis bagi perusahaan swasta dan lembaga 

publik lainnya. Akuntan Publik sangat menentukan kualitas laporan 

keuangan yang akan berkontribusi pada penetapan kebijakan-kebijakan 
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keuangan yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada perekonomian 

negara. Bila Indonesia masih kekurangan tenaga profesi Akuntan Publik, 

maka bukan mustahil posisi ini akan banyak diisi oleh warga negara asing. 

Andai jumlah akuntan publik pun sudah memadai namun tidak diiringi 

dengan kualitas yang bersaing seperti penguasaan bahasa asing dan standar 

akuntansi internasional maka bisa jadi akuntan publik dari Indonesia akan 

kalah bersaing dengan akuntan publik asing dari negara-negara ASEAN. 

 Hal yang membedakan indonesia dengan negara ASEAN lainnya 

adalah secara teritorial Indonesia negara yang luas dan banyak perusahaan 

di dalamnya sehingga kebutuhan akuntan sangat besar. Jika kompetensi 

akuntan di Indonesia rendah maka akuntan di Indonesia akan menjadi buruh 

di negara sendiri. (Mutmainah & Rosita, 2017) mengutarakan ketika di level 

strategis tidak ada akuntan Indonesia yang memimpin di industri akuntan 

publik dalam negeri, maka perekonomian Indonesia akan mudah 

terombang-ambing oleh kepentingan asing. 

  Berdasarkan masalah tersebut akuntan harus bersertifikasi agar 

dapat berkompeten di Indonesia, bahkan di ASEAN.  Sertifikasi profesional 

akuntansi adalah suatu pengakuan resmi atas keprofesionalan seseorang 

pada suatu bidang yang ia jalani. Pada pasar tenaga kerja, sertifikasi 

profesional memberikan nilai tambah bagi pemegangnya. Sertifikasi 

profesional tersebut juga dapat membedakan tingkat kualitas dan 

kemampuan pemegang sertifikat dengan yang tidak memiliki sertifikat. 

Menurut IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia), sertifikasi tertinggi 
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akuntan publik adalah CPA (Certified Public Accountant). Sertifikasi CPA 

of Indonesia merupakan sertifikasi berbasis kompetensi individu; dengan 

demikian basis penyelenggaraan sertifikasi adalah, dan akan selalu, berbasis 

pada kompetensi yang dibutuhkan individu untuk berpraktek, atau 

menginginkan keahlian yang dibutuhkan untuk berprofesi, sebagai akuntan 

publik. 

Peneliti ingin membuktikan faktor apa saja yang mempengaruhi niat 

mahasiswa di Indonesia, tepatnya di Kota Semarang. Oleh karena itu, 

peneliti melakukan penelitian replikasi dari penelitian Martin J. Coe (2013). 

Penelitian replikasi merupakan penelitian yang dapat diulang dengan 

menggunakan data lain, dimana objek sebelumnya adalah enam universitas 

di Amerika tepatnya belokasi di Lowa dan Illionis namun penelitian ini 

mengunakan enam universitas di indonesia yang berlokasi di Semarang. 

Penelitian replikasi ini dilakukan untuk memperoleh bukti yang lebih valid. 

Penelitian ini akan valid apabila dalam penitian ini menunjukkan bahwa 

suatu pengujian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Validitas eksternal menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat 

digeneralisasikan ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda 

(Jogiyanto, 2013. P.149). 

Dengan validitas eksternal yang berbeda di Indonesia dan Amerika 

diduga akan menghasilkan dampak yang berbeda pada niat mahasiswa 

untuk mengikuti ujian CPA. Maka pada penelitian ini akan replikasi dari 

penelitian Martin J. Coe (2013).  
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 Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT 

MAHASISWA UNTUK MENGIKUTI UJIAN CPA (Studi Empiris pada 

Universitas di Kota Semarang)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Apakah Rasa Urgensi berpengaruh pada niat mahasasiwa untuk 

mengikuti ujian CPA? 

b. Apakah Kemampuan dan Usaha berpengaruh pada niat mahasiswa 

untuk mengikuti ujian CPA? 

c. Apakah Kesulitan dan Keberuntungan berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA? 

d. Apakah Daya Tarik berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti 

ujian CPA? 

e. Apakah Biaya  Mempersiapkan Ujian CPA berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA? 

f. Apakah Dukungan Finansial dari Calon Perusahaan berpengaruh pada 

niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA? 

g. Apakah Kemampuan Diri berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA? 

h. Apakah Biaya Mengikuti Ujian CPA berpengaruh pada niat mahasiswa 

untuk mengikuti ujian CPA? 
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i. Apakah Dukungan Finansial dari Keluarga berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA? 

j. Apakah Akses ke Panutan berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA? 

k. Apakah Dukungan Psikologi dari Fakultas berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA? 

l. Apakah Dukungan Fungsional dari Fakultas berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA? 

m. Apakah Karir Protean berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA? 

n. Apakah Dukungan Sosial berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui bukti empiris meliputi : 

a. Untuk mengetahui pengaruh Rasa Urgensi terhadap niat mahasiswa 

mengikuti ujian CPA. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Kemampuan dan Usaha  terhadap niat 

mahasiswa mengikuti ujian CPA. 

c. Untuk mengetahui pengaruh Kesulitan dan Keberuntungan terhadap 

niat mahasiswa mengikuti ujian CPA. 
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d. Untuk mengetahui pengaruh Daya Tarik terhadap niat mahasiswa 

mengikuti ujian CPA. 

e. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Mempersiapkan Ujian CPA 

terhadap niat mahasiswa mengikuti ujian CPA. 

f. Untuk mengetahui pengaruh Dukungan Finansial dari Calon 

Perusahaan terhadap niat mahasiswa mengikuti ujian CPA. 

g. Untuk mengetahui pengaruh Kemampuan Diri terhadap niat 

mahasiswa mengikuti ujian CPA. 

h. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Mengikuti Ujian CPA terhadap 

niat mahasiswa mengikuti ujian CPA. 

i. Untuk mengetahui pengaruh Dukungan Finansial dari Keluarga 

terhadap niat mahasiswa mengikuti ujian CPA. 

j. Untuk mengetahui pengaruh Akses ke Panutan terhadap niat 

mahasiswa mengikuti ujian CPA. 

k. Untuk mengetahui pengaruh Dukungan Psikologi dari Fakultas 

terhadap niat mahasiswa mengikuti ujian CPA. 

l. Untuk mengetahui pengaruh Dukungan Fungsional dari Fakultas 

terhadap niat mahasiswa mengikuti ujian CPA. 

m. Untuk mengetahui pengaruh Karir Protean terhadap niat mahasiswa 

mengikuti ujian CPA. 

n. Untuk mengetahui pengaruh Dukungan Sosial terhadap niat 

mahasiswa mengikuti ujian CPA 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan validitas 

eksternal pada universitas yang melakukan ujian CPA. Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Martin J. Coe berlokasi di Amerika, 

namun pada penelitian ini diubah menjadi pada enam Universitas di 

Kota Semarang. Pemilihan lokasi ini dilakukan agar dapat 

membuktikan seberapa besar niat mahasiswa di enam universitas 

tersebut untuk mengikuti ujian CPA. Diharapkan dengan ada 

penelitian ini jumlah mahasiswa yang akan berprofesi sebagai 

Akuntan Publik bertambah. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 

Penelitian  meneliti tentang niat 
mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA ditinjau dari faktor ujian, 
biaya, dukungan, dan karir

Penelitian ini dilakukan oleh 574 
mahasiswa yang berpartisipasi, dan 
235 mahasiswa yang menyelesaikan 

survey di Amerika

Melakukan replikasi penelitian 
Martin J. Coe dengan objek yang 

berbeda yaitu mahasiswa akuntansi 
enam Universitas berbeda  di 

Semarang 

Meningkatkan Validitas eksternal 
untuk menunjukan bahwa hasil dari 

penelitian ini dapat digeneralisasikan 
ke semua objek , situasi, dan waktu 

yang berbeda. (Jogiyanto, 2013)

Pada mahasiswa akuntansi, 
kebutuhan sertifikasi cpa dianggap 

sebagai hal yang penting guna 
meningkatkan kualitas akuntan publik 

di era saat ini.
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