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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Pesatnya penyebaran dan penerimaan globalisasi serta 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, 

telah membawa banyak perubahan dalam lingkungan bisnis di Indonesia 

(Nasrum, 2010). Lingkungan bisnis terus-menerus berubah seiring dengan 

perkembangan teknologi yang ada. Faktanya banyak perusahaan kini telah 

mengadopsi teknologi-teknologi untuk menjalankan operasi bisnisnya, 

sehingga perubahan ini menyebabkan persaingan pasar meningkat, operasi 

bisnis menjadi lebih kompleks, dan sangat mempengaruhi sifat kerja 

seorang akuntan. Meningkatnya persaingan pasar telah memberikan 

tekanan yang kuat pada profesi akuntansi untuk memberikan layanan yang 

lebih luas dan lebih khusus (Bui & Porter, 2010).  

 Meningkatnya adopsi teknologi perusahaan secara signifikan 

mengurangi proporsi pendapatan fee dari jenis layanan “kepatuhan”, 

karena teknologi dapat membantu bisnis kecil untuk memenuhi 

kebutuhannya dalam melakukan pencatatan akuntansi, disisi lain adopsi 

tekonolgi meningkatkan proporsi pendapatan fee dari jenis layanan 

“konsultasi” bisnis. Oleh karena itu akuntan dituntut untuk lebih 

meningkatkan “pengetahuan” yang dimiliki, meskipun teknologi akan 

menjadi komponen penting dari keahlian seorang akuntan, lebih penting 

lagi keterampilan dalam analisis, pemecahan masalah yang inovatif, 
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komunikasi dan hubungan klien yang harus menjadi dasar untuk dapat 

bersaing dalam era ini (Howieson, 2003). 

 Elliott & Jacobson (2002) dalam penelitiannya juga menyoroti 

kebutuhan akuntan profesional untuk berkembang menjadi “professional 

knowledge” dengan memperluas, mingkatkan kemampuan dan potensi 

dalam diri mereka agar dapat selalu menyesuaikan dan beradaptasi pada 

lingkungan bisnis yang berubah-ubah. Namun pendidikan akuntansi saat 

ini masih menekankan pada kepatuhan dengan menekankan topik yang 

sangat khusus akuntansi, serta keterampilan numerik saja. Sehingga 

tantangan utama bagi pendidik akuntansi adalah bagaimana cara 

mengubah pendekatan pembelajaran tradisional mereka menjadi metode 

pembelajaran yang akan membawa mereka menjadi lulusan yang 

fungsional dan relevan dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah 

(Wolk & Schmidt, 1997). 

 Penelitian mengenai pembelajaran siswa dalam disiplin akuntansi 

mendapatkan momentum karena banyak orang mengkhawatikan 

ketidakmampuan kurikulum akuntansi saat ini dalam menghasilkan 

akuntan yang mampu mendukung dan mempertahankan pertumbuhan di 

lingkungan bisnis yang dinamis baru (Chau & Chan, 2001 ; Illeris, 2008 ; 

Parker, 2001).Gammie & Cargill (2010) melihat bahwa lulusan akuntansi 

perlu menyimpan dan menampilkan banyak pengetahuan khusus untuk 

dapat meningkatkan prospek kerja mereka, karena biasanya perusahaan 

lebih menekankan pada keterampilan non-teknis yang memungkinkan 
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lulusan akuntansi untuk dapat bekerja dengan fleksibel dan mudah 

beradaptasi dengan lingkungan baru. Kemampuan non-teknis seperti 

keterampilan pribadi, intelektual, dan interpersonal sangat penting untuk 

menjadikan lulusan akuntansi yang sukses secara profesional di era baru. 

 Keterampilan yang harus ditekankan oleh mahasiswa akuntansi 

adalah mengenai belajar, bagaimana mahasiswa akuntansi harus belajar 

agar mereka dapat menejadi akuntan yang “Professional Knowledge”, 

yaitu dengan kemampuan belajar mandiri dengan orientasi untuk terus 

berkembang dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru 

menggantikan pengetahuan dan keterampilan yang telah usang. 

Keterampilan belajar mandiri merupakan prasyarat untuk mengembangkan 

kemampuan berfikir kritis, agar mempersiapkan lulusan akuntansi untuk 

dapat beradaptasi dan tetap relevan dalam lingkungan bisnis yang berubah 

dengan cepat. Keterampilan belajar mandiri juga sangat penting untuk 

memastikan relevansi pengetahuan dan kompetensi akuntan untuk secara 

efektif melayani kebutuhan orang-orang yang mengandalkan layanan dan 

keahlian mereka (Frese & Fay, 2001). 

 Oleh karena itu perhatian utama pengajar akuntansi seharusnya 

adalah bagaimana menanamkan budaya pembelajaran mandiri di kalangan 

mahasiswa akuntansi untuk memastikan relevansi pengetahuan yang 

dimiliki setelah lulus nanti, dan mempromosikan budaya pembelajaran 

mandiri dalam kurikulum akuntansi melalui adopsi pendekatan pengajaran 

yang inovatif seperti pembelajaran aktif atau pembelajaran berbasis 



 

4 
 

masalah dan memasukkan komponen berpikir kritis yang lebih banyak  

dalam tugas-tugas yang diberikan pada mahasiswa. Dua hal ini merupakan 

tantangan baru yang dibutuhkan untuk mencapai perkembangan intelektual 

lulusan sarjana akuntansi yang lebih seimbang (Boyce & Williams, 2010). 

 Melihat pentingnya menerapkan keterampilan belajar untuk 

memenuhi kebutuhan lulusan akuntansi yang “Professional Knowledge”, 

peneliti ingin meneliti bagaimana usaha mahasiswa akuntansi dalam 

meningkatkan pengetahuannya saat ini, dan apakah mahasiswa akuntansi 

memiliki keterampilan belajar mandiri untuk selalu memastikan relevansi 

pengetahuan saat ini. Dalam literatur sebelumnya kinerja pembelajaran 

mahasiswa sering dipengaruhi oleh faktor endogen dan faktor eksogen 

(Guney, 2009). Penelitian ini mencoba untuk memeriksa literatur dengan 

meneliti secara empiris bagaimana sikap, dan lingkungan belajar 

mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan 

pengetahuannya saat ini, dan akuisisi pengetahuan saat ini mereka.  

 Pengetahuan saat ini yang diambil dalam penelitian ini adalah 

pengetahuan mengenai Intelectual Capital (IC). Modal Intelektual 

(Intellectual Capital) diartikan oleh banyak ahli, termasuk oleh Stewart 

(1997) mengartikan Intellectual Capital sebagai bahan intelektual meliputi 

pengetahuan, informasi, kekayaan intelektual serta pengalaman yang dapat 

dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan suatu organisasi. Modal 

Intelektual merupakan ekuitas berbasis pengetahuan yang dimiliki suatu 

perusahaan yang dianggap sebagai intagible aset. Elemen-elemen dari 
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modal intelektual yaitu human capital yang kreatif, organizational capital 

yang melakukan melakukan kerja terbaik, dan relational capital yang 

menggambarkan pengetahuan mengenai perkembangan pengetahuan dari 

supplier dan customer. 

 Modal intelektual menjadi faktor penting bagi keuntungan jangka 

panjang perusahaan dan kinerja dalam ekonomi berbasis pengetahuan 

karena semakin banyak perusahaan mengidentifikasi kompetensi inti 

mereka sebagai aset tak terlihat daripada aset yang terlihat. Oleh karena itu 

perusahaan-perusahaan di Indonesia kini bersaing dengan menggunakan 

keunggulan kompetitif yang diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang 

dihasilkan oleh modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga 

hal ini akan mendorong terciptanya produk-produk yang semakin 

favourable di mata konsumen. Sehingga modal intelektual telah menjadi 

aset yang sangat bernilai dalam dunia bisnis saat ini.  

 Saat ini sumber daya intelektual atau IC seperti pengetahuan, 

pengalaman terapan, teknologi organisasi dan hubungan pelanggan 

merupakan keuntungan penting dalam menciptakan sumber daya dan 

faktor penentu kesuksesan masa depan organisasi di era baru  (Matusik & 

Hill, 1998 ; Bharadwaj, 2000).  Organisasi diharapkan mampu 

mengembangkan dan memanfaatkan IC-nya daripada aset berwujudnya 

untuk menciptakan kekayaan mereka saat ini. 

 Peneliti memilih Intellectual Capital sebagai pengetahuan saat ini 
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dikarenakan Intellectual Capital bukanlah topik teknis khas yang 

ditemukan dalam kurikulum akuntansi, sehingga sikap mahasiswa 

terhadap IC dan keinginan mereka untuk meningkatkan pengetahuan IC 

mereka cenderung merupakan konsekuensi dari kepentingan masing-

masing untuk memperoleh pengetahuan baru. Sikap dan niat yang baik 

untuk mendapatkan pengetahuan baru, seperti pengetahuan IC, diperoleh 

secara sukarela oleh mahasiswa dan perolehan pengetahuan baru 

berikutnya adalah indikasi kemampuan siswa untuk terlibat dalam 

pembelajaran mandiri untuk memperbarui dan meningkatkan pengetahuan 

mereka saat ini. 

 Dalam penelitian sebelumnya oleh Foong & Khoo (2015) 

menekankan bahwa kinerja pembelajaran siswa juga sering dipengaruhi 

oleh faktor endogen dan eksogen. Hal ini diteliti secara empiris dengan 

melihat bagaimana sikap siswa dan lingkungan belajar mempengaruhi niat 

untuk meningkatkan pengetahuan saat ini,  dan perilaku akuisisi 

pengetahuan mereka saat ini di tiga universitas negeri Malaysia. 

Pengetahuan terkini dalam penelitian ini adalah pengetahuan mengenai 

Intelectual Capital (IC) pada mahasiwa akuntansi, Pengetahuan mengenai 

IC ini dipilih karena IC merupakan hal penting yang harus diketahui 

mahasiswa akuntansi, IC merupakan aset tidak berwujud dan strategi 

perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan, sehingga nantinya 

lulusan akuntansi harus memahami kerangka pelaporan keuangan untuk 

melaporkan informasi IC dan yang terkait dengan identifikasi, pengukuran 
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dan evaluasi pengembangan IC untuk memantau secara efektif proses 

penciptaan nilai dalam organisasi.  

 Peneliti tertarik untuk mengkaji ulang penelitian penelitian Foong 

& Khoo (2015) di Indonesia terkhusus di Kota Semarang untuk 

mengetahui apakah kinerja pembelajaran siswa sering dipengaruhi oleh 

faktor endogen dan eksogen, dengan memperbaiki keterbatasan dari jurnal 

yaitu pada sample yang relatif rendah, hanya pada mahasiswa akuntansi 

tingkat akhir saja. 

 Oleh karena keterbatasan ini peneliti termotivasi memgkaji ulang 

penelitian Foong & Khoo (2015) di Indonesia dengan mengembangkan 

keterbatasan tersebut dengan memperluas sampel penelitian (External 

Validity) tidak hanya pada mahasiswa tingkat akhir saja tetapi dari 

mahasiswa akuntansi semester lima, enam, tujuh, dan delapan dikarenakan 

mahasiswa tingkat lima, enam, tujuh dan delapan adalah mahasiswa yang 

sedang produktif dalam pengerjaan tugas-tugas penalaran dalam banyak 

mata kuliah, disini peneliti ingin melihat apakah tugas-tugas yang 

diberikan kepada mahasiswa ini mampu membuat mahasiswa mencari 

pengetahuan-pengetahuan baru seputar tugas-tugas yang diberikan dan 

dapat menambah wawasan informasi yang dimiliki mahasiswa itu sendiri. 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul dari penelitian ini 

adalah “Pengaruh Sikap, Lingkungan Belajar, intuisi untuk memperoleh 
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pengetahuan terhadap level pengetahuan saat ini (Studi Empiris pada tiga 

Universitas di Kota Semarang) ”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan dalam 

bentuk pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah sikap berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa akuntansi 

untuk meningkatkan pengetahuannya saat ini ? 

2. Apakah lingkungan belajar memoderasi hubungan sikap dan niat 

mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan pengetahuannya saat ini? 

3. Apakah niat untuk meningkatkan pengetahuan saat ini berpengaruh 

positif terhadap tingkat pengetahuan saat ini  yang diperoleh ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

: 

1. Menguji pengaruh sikap terhadap niat mahasiswa akuntansi dalam 

meningkatkan pengetahuannya saat ini  

2. Menguji hubungan sikap dan niat mahasiswa akuntansi untuk 

meningkatkan pengetahuannya saat ini secara positif dimoderasi oleh 

lingkungan belajar 

3. Menguji pengaruh niat mahasiswa akuntansi dalam meningkatkan 

pengetahuannya saat ini dengan pengetahuan saat ini yang diperoleh. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat praktek 

: 

1. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan dapat menjadi masukan agar 

dapat mengubah cara belajar mengajar agar mahasiswa dapat lebih 

tertarik untuk selalu mencari pengetahuan-pengetahuan baru, mencari 

informasi mengenai issu-issu terkini terkait bidang akuntansi 

meskipun bukan merupakan topik khas dalam kurikulum dan 

memotivasi mahasiswa agar dapat menerapkan cara belajar mandiri 

untuk selalu mengupdate pengetahuan yang mereka miliki.  

2. Bagi mahasiswa sendiri, dengan membaca penelitian ini diharapkan 

dapat mengubah pola pikir mereka untuk selalu berkembang 

mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dan selalu ingin 

menerapkan cara belajar mandiri yang terus-menerus berkembang 

dalam mencari pengetahuan-pengetahuan baru. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

 BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir penelitian, 

dan sistematika penulisan penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas tentang landasan teori, konsep, penelitan 

sebelumnya yang relevan, dan pengembangan hipotesis dalam penelitian 

ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang sumber dan jenis data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, gambaran umum obyek penelitian, 

definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam penelitian ini, 

dan metode analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini membahas tentang hasil dan pembahasan penelitian yang 

telah dilakukan, serta membahas mengenai perhitungan data tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini membahas tentang kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi 

dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. 


