
 
 

1 
 

 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan zaman menuntut individu yang lebih berkualitas dalam 

dunia kerja, mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan 

yang lebih. Lulusan yang memiliki kemampuan khusus atau kompetensi yang 

lebih dalam menjalani karirnya pastinya akan lebih diterima. Salah satu karir 

yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang lebih tersebut adalah 

karir dalam bidang akuntansi. Karir dalam bidang akuntansi cukup luas antara 

lain akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pendidik dan akuntan 

pemerintah (Setiawan 2012).  

Setiap tahun lulusan sarjana akuntansi juga terus meningkat, sehingga 

persaingan dalam karir di bidang akuntansi akan semakin ketat setiap tahunnya. 

Kompetensi lulusan mahasiswa juga lebih diperhitungkan. Kompetensi lulusan 

yang lebih tinggi dapat dicapai dengan menjalani jenjang S2. Lulusan pasca 

magister akuntansi lebih diperhitungkan lagi oleh perusahaan karena semakin 

banyaknya lulusan mahasiswa jurusan akuntansi setiap tahunnya, maka lulusan 

pascasarjana (S2) memiliki kemampuan yang lebih baik daripada lulusan 

sarjana (S1).  

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 adalah suatu
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perwujudan mutu dan jati diri bangsa yang berhubungan dengan pendidikan 

nasional, sistem pelatihan kerja nasional dan penilaian kesetaraan nasional 

untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang bisa lebih berkontribusi dan 

lebih bermutu dalam bidang pekerjaan masing-masing.  Lulusan S2 memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan lulusan S1. Lulusan  S2 berada pada tingkat 

8 dalam KKNI, sedangkan individu yang telah mendapatkan gelar S1 berada 

pada tingkat 6. Semakin tinggi kompetensi dan skill yang dimiliki individu 

maka kemampuan individu dalam dunia kerja akan meningkat, 

Kelebihan kompetensi lulusan S2 memiliki kompetensi analisis yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan S1. Kelebihan kompetensi yang 

dimiliki oleh lulusan S2 menimbulkan adanya beberapa konsekuensi yang 

harus diterima. Konsekuensi pertama yang akan dihadapi adalah adanya biaya 

lebih yang harus dikeluarkan oleh individu untuk menjalani proses 

pembelajaran dalam mengambil program S2. Menurut Saputra, (2006:84),biaya 

pendidikan adalah semua jenis pengeluaran yang dikeluarkan untuk 

penyelenggaraan pendidikan. Mahasiswa yang belum mampu membiayai 

kuliah pascasarjana akuntansi sendiri pada umumnya akan lebih memilih 

bekerja terlebih dahulu.  

Konsekuensi kedua yang harus diterima oleh individu adalah lama 

pendidikan yang harus ditempuh oleh individu tersebut,. Mahasiswa yang akan 

mengambil proses pembelajaran dalam menjalani S2 perlu memperhitungkan 



3 
 

 
 

juga lama pembelajaran untuk meraih gelar S2 tersebut. Mahasiswa sudah 

menempuh pendidikan S1 selama rata-rata 4 tahun, dan lama pembelajaran 

untuk program pengambilan S2 adalah 2 tahun, sehingga mahasiswa harus 

dapat memperkirakan apakah keputusan yang diambil oleh individu tersebut 

tepat atau tidak. Lama pendidikan adalah waktu atau kecepatan yang diperlukan 

oleh mahasiswa untuk menyelesaikan proses pembelajaran atau studi (Farisi 

dalam Mandy 2014).  

Konsekuensi ketiga adalah tentang motivasi. Motivasi disini adalah 

suatu dorongan dari luar maupun dalam untuk meraih tujuan yang telah 

ditetapkan oleh individu. Motivasi juga dapat menjadi salah satu faktor bagi 

mahasiswa untuk dapat menentukan mahasiswa dalam mengambil keputusan, 

baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menentukan pilihan untuk 

masa depan karir mahasiswa. Mahasiswa memiliki keinginan agar kinerja 

mereka diakui dan penghasilan yang didapatkan mahasiswa tinggi. Faktor-

faktor tersebut yang membuat individu tergerak untuk meningkatkan 

kompetensi pendidikannya dengan cara mengambil program S2. Motivasi 

membuat mahasiswa merasa yakin bahwa keputusan yang diambil memang 

tepat dan memenuhi ekspektasi bahwa kinerja mereka diakui dan gaji yang 

didapatkan lebih tinggi. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi internal 

dan motivasi eksternal. Motivasi internal adalah motivasi atau dorongan yang 

berasal dari dalam diri kita sendiri, sedangkan motivasi eksternal merupakan 

motivasi atau dorongan yang berasal dari luar. Dorongan yang berasal dari luar 
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bisa berasal dari lingkungan atau  orang-orang yang berada di sekitar individu 

tersebut.  

Teori motivasi berhubungan dengan kebutuhan. Salah satunya adalah 

teori kebutuhan yang diungkapkan oleh ERG Alderfer. Alderfer 

mengemukakan bahwa ada 3 kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan dasar 

(existence), keterhubungan (relatedness) dan pertumbuhan (growth)” (Robbins, 

2008:221). Existence Needs (eksistensi). Kebutuhan ini berhubungan dengan 

fisik, seperti makan, minum, pakaian, bernapas, gaji, keamanan kondisi kerja, 

dalam hal ini gaji menjadi faktor mengapa seorang individu ingin masuk ke 

jenjang S2. Relatedness Needs (keterhubungan). Kebutuhan interpersonal, 

yaitu kepuasan dalam berinteraksi dalam lingkungan kerja. Dan Growth Needs 

(pertumbuhan) adalah suatu kebutuhan akan mendorong seseorang untuk dapat 

menjadi pengaruh yang kreatif dan lebih produktif untuk diri sendiri maupun 

untuk orang lain. Kebutuhan pertumbuhan (Growth Needs) akan digunakan 

pada penelitian ini. Hubungan dengan variabel motivasi pada penelitian ini 

adalah mahasiswa akan terpacu untuk berkompetisi dalam dunia kerja, karena 

sudah semakin meningkatnya lulusan sarjana akuntansi (S1) maka lulusan 

magister akuntansi (S2) akan lebih diperhitungkan dan dianggap lebih 

profesional oleh perusahaan. Keinginan mahasiswa untuk ingin selalu 

bertumbuh dalam bidang pendidikan akan membuat mahasiswa memiliki 

kesempatan kerja, penghargaan, dan kemampuan analisis yang kebih 

dibandingkan dengan berhenti setelah lulus S1. Kesempatan kerja di sini 
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dimaksudkan dengan mahasiswa akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan 

saat mendaftar kerja dan juga jabatan yang ditawarkan pun lebih banyak dan 

biasanya bukan jabatan yang berada di tingkat dasar saja melainkan jabatan 

yang lebih tinggi dari lulusan S1. Sedangkan maksud dari penghargaan adalah 

gaji yang akan diterima pada umumnya akan lebih tinggi, mengingat jika 

jabatan yang didapatkan berada pada tingkat yang lebih tinggi maka gaji yang 

diterima oleh individu tersebut akan semakin tinggi juga, dan yang terakhir 

adalah meningkatnya kemampuan analisis. Mahasiswa yang sudah lulus dan 

memiliki gelar S2 memang dapat lebih diperhitungkan dalam dunia kerja 

karena memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dibandingkan dengan 

lulusan S1, maka dari itu dengan kemampuan analisis yang lebih baik 

perusahaan akan menempatkan individu tersebut dengan jabatan yang lebih 

tinggi dan tentu saja dengan jabatan yang lebih tinggi gaji yang akan diterima 

oleh individu tersebut akan lebih besar. 

Penulis telah melalui survey pendahuluan kepada 50 mahasiswa 

akuntansi UNIKA Soegijapranata pada 18 september 2017 untuk mengetahui 

apakah dari 50 mahasiswa akuntansi UNIKA Soegijapranata berminat untuk 

melanjutkan ke jenjang pendidikan S2 atau tidak. 



6 
 

 
 

    
Gambar 1.1  Suvey pendahuluan 

 

 

Hasil yang didapatkan dari survey pendahuluan ini adalah sebagian 

besar mahasiswa menginginkan untuk mencari uang setelah lulus kuliah karena 

ingin merasakan mendapatkan uang dengan jerih payahnya sendiri, selain itu 

sebagian mahasiswa juga berkeinginan mencari pekerjaan langsung karena 

tidak ingin membuang waktu untuk mengambil S2. Mahasiswa yang ingin 

langsung mencari pekerjaan berpikir bahwa lamanya proses pendidikan yang 

harus ditempuh oleh mahasiswa dalam mengambil S2 bisa dipakai untuk 

mendapatkan pekerjaan dan menambah pengalaman dari tempat bekerja 

mahasiswa tersebut.  

Faktor ekonomi juga mempengaruhi mahasiswa untuk mengambil 

program S2. Uang lebih yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa juga membuat 

mahasiswa berpikir untuk tidak mengambil program S2. Sebagian besar 
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mahasiswa tidak ingin membebani orang tua mereka dengan harus mengeluaran 

uang lebih dalam menjalani proses pendidikan S2.  

Magister akuntansi UNIKA Soegijapranata memberikan kompetensi 

tambahan  

kepada mahasiswa yang mengambil program magister akuntansi yaitu 

mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan salah satu dari dua jenis 

program setrtifikasi, yaitu sertifikasi Certified Public Accountant (CPA) dari 

Institut Akuntan Publik Indonesia atau Certified Professional Management 

Accountant (CPMA) dari Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI). 

Kompetensi pendidikan seorang mahasiswa itu penting dalam menjalani 

karirnya. Tambahan kompetensi didapat oleh individu dengan mengambil 

pembelajaran di S2. Kesadaran akan pentingnya peningkatan kompetensi 

tersebut seharusnya akan membuat mahasiswa yang mengambil S2 semakin 

meningkat. Tetapi pada kenyataannya, jumlah mahasiswa UNIKA 

Soegijapranata yang mengambil program S2 akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata masih sedikit, yaitu angkatan 15 sebanyak 9 mahasiswa, 

anglatan 16 sebanyak 5 mahasiswa dan angkatan yang masuk pada tahun 2017 

sebanyak 10 mahasiswa. Hasil mini riset yang telah didapat penulis adalah 

sebagian besar mahasiswa setelah lulus S1 ingin langsung melanjutkan ke 

jenjang kerja, sehingga menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang 

dihasilkan oleh program magister akuntansi di UNIKA Soegijapranata yang 
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mengakibatkan mahasiswa kurang termotivasi untuk mengambil S2 akuntansi 

di UNIKA Soegijapranata.  

Ketiga konsekuensi yang harus dihadapi mahasiswa untuk menjalani 

program pembelajaran S2 jika dibandingkan dengan kondisi yang sebenanya 

seperti yang telah dijelaskan diatas akan mempengaruhi individu untuk 

mengikuti program S2 atau tidak. Fenomena ini yang membuat biaya 

pendidikan, lama pendidikan dan motivasi menjadi penting untuk diteliti. 

Fokus penelitian ini adalah pada bagaimana persepsi mahasiswa 

terhadap biaya yang harus dikeluarkan, lama pendidikan yang harus dijalani 

dan juga kebutuhan akan mendorong individu supaya dapat menjadi pengaruh 

yang kreatif dan lebih produktif untuk diri sendiri maupun untuk orang lain 

dalam lingkup kerjanya (motivasi) dalam pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk mengambil program magister akuntansi di UNIKA Soegijapranata.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis bermaksud untuk meneliti apa 

faktor persepsi biaya pendidikan, lama pendidikan dan motivasi mempengaruhi 

mahasiswa untuk melanjutkan program pasca magister akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata. Pada penelitian ini penulis menambahkan variabel yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya. Maka pada penelitian ini penulis 

memberi judul: Pengaruh Persepsi Biaya, Lama Pendidikan dan Motivasi 

terhadap Pengambilan keputusan Mahasiswa untuk Melanjutkan 

Program Pasca Magister Akuntansi di Universitas Katolik 

Soegijapranata. 
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1.2.      Perumusan Masalah 

1. Apakah biaya pendidikan berpengaruh terhadap  pengambilan keputusan 

mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan magister akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata. 

2. Apakah lama pendidikan berpengaruh terhadap  pengambilan keputusan 

mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan magister akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata. 

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap  pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk melanjutkan pendidikan magister akuntansi di UNIKA 

Soegijapranata. 

 

1.3.      Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Melalui penjabaran diatas penulis menjabarkan atas pemeriksaan pada 

topik pembahasan ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah biaya pendidikan berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan 

pasca magister akuntansi.  

2. Untuk mengetahui apakah lama pendidikan berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan 

pasca magister akuntansi. 
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3. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh kepada 

pengambilan keputusan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan 

pasca magister akuntansi. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Biaya yang terlalu tinggi dan lama pendidikan yang relatif lama 

akan membuat mahasiswa berpikir untuk memutuskan mengambil 

program S2 atau tidak. Selain itu mahasiswa juga akan lebih termotivasi 

lagi apabila kebutuhan mahasiswa sesuai dengan apa yang ditawarkan 

oleh program S2 akuntansi akan membuat mahasiswa semakin tertarik 

untuk menjalani program S2. Kesimpulannya adalah dengan biaya 

pendidikan yang tidak terlalu mahal, lama pendidikan yang sewajarnya, 

serta output dari program S2 akuntansi sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa, maka akan semakin besar kemungkinan mahasiswa untuk 

mengambil keputusan dalam melanjutkan studi di S2 akuntansi UNIKA 

Soegijapranata. 

1. Manfaat untuk riset:  

penulis menerapkan model penelitian terdahulu di UNIKA  

Soegijapranata Semarang, ini merupakan external validity yaitu 

menerapkan penelitian yang sudah ada dan menerapkan di tempat 

yang telah telah ditentukan oleh penulis. 
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2. Manfaat untuk praktek: 

Magister akuntansi UNIKA Soegijapranata Semarang dapat 

memperhatikan instrument biaya, lama pendidikan dan motivasi 

supaya mahasiswa dapat mengikuti program magsiter akuntansi di 

UNIKA Soegijapranata Semarang. 

 

 

1.4.      Kerangka Pikir 

Berikut adalah ilustrasi gambar kerangka pikir yang dibuat oleh penulis 

berdasarkan beberapa variabel yang diteliti oleh penulis. 

Kerangka pikir yang tersebut menjelaskan penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya jika digabungkan  dengan adanya fenomena yang terjadi 

di UNIKA Soegijapranata Semarang dan hasil survey pendahuluan yang telah 

didapatkan akan menimbulkan suatu penelitian baru yaitu pengaruh variabel 

persepsi biaya pendidikan, lama pendidikan dan motivasi pada pengambilan 

keputusan mahasiswa di UNIKA Soegijapranata untuk melanjutkan program 

magister akuntansi di UNIKA Soegijapranata Semarang. 
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Gambar 1.2 

Kerangka Pikir 

Penelitian terdahulu  

(Azis, 2017) 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Bab I:   Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

 Bab II:  Tinjauan pustaka 

Berisi penguraian tentang landasan teori dan penelitian terdahulu variabel-

 variabel penelitian, hipotesis penelitian, kerangka pikir, dan definisi 

 operasional penelitian ini. 

 Bab III Metodologi Penelitian 

 Berisi tentang desain penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis 

 dan sumber data, validitas data, metode pengumpulan data, dan metode 

 analisis data. 

 Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

 Dalam bab ini berisi hasil gambaran umum responden dan hasil analisa data   

 sesuai dengan metode analisis yang digunakan. 

 Bab V : Kesimpulan dan Saran 

Meyajikan kesimpulan dari tujuan penelitian yang dilakukan dan saran yang 

bisa memberikan manfaat bagi UNIKA. 


