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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar belakang 

MEA ( Masyarakat Ekonomi ASEAN ) yang telah diresmikan pada tahun 2015 

lalu membuat Indonesia secara langsung masuk ke dalam perdagangan bebas baik 

dalam perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja professional, dan juga 

aliran modal (dana). Manfaat yang di dapatkan dari diresmikannya MEA adalah 

kemudahan dalam bidang joint venture (kerjasama) antara perusahaan-perusahaan 

di wilayah ASEAN sehingga akses terhadap tenaga kerja semakin mudah. Selain 

banyaknya hal positif dan kemudahan yang di dapatkan, MEA juga membawa 

dampak negatif yang serius.  

Khususnya bagi Indonesia jika tidak siap untuk bersaing dengan 

mempersiapkan tenaga kerja profesional, maka Indonesia hanya akan menjadi pasar 

saja sehingga tidak bisa berkompetisi secara maksimal dengan negara lain. Salah 

satu contoh, pengakuan terhadap profesi akuntansi di Indonesia juga semakin tak 

terbantahkan seiring waktu. Salah satunya profesi akuntan kini telah masuk ke 

seluruh lapisan masyarakat di semua sektor kehidupan bernegara. Hari ini tidak ada 

sektor yang tidak melibatkan profesi akuntan untuk menopang kemajuannnya. 

Industry bahkan tidak dapat bertahan lama tanpa campur tangan sistem akuntansi 

yang baik di dalamnya. 
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Pekerjaan di bidang akuntansi merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki 

peluang karir yang banyak di Indonesia. Saat ini, hampir semua sektor yang 

membutuhkan profesi akuntansi untuk memajukan proses bisnis.  Banyak sektor 

yang tidak bertahan lama karena tidak memiliki sistem akuntansi yang baik dalam 

menjalankan proses bisnisnya. Salah satu contohnya jika perusahaan yang ingin 

menjadi IPO, maka perusahaan tersebut harus membuktikan laporan keuangannya 

wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut turut.  Hal ini membuktikan 

bahwa perusahaan tersebut membutuhkan profesi akuntansi dan sistem akuntansi 

yang baik untuk menjalankan perusahaan. 

Perusahaan yang ingin mendapatkan karyawan yang kompeten maka 

perusahaan harus merekrut calon karyawan yang merupakan lulusan sarjana 

akuntansi. Sedangkan untuk menjadi lulusan sarjana akuntansi, seseorang harus 

menempuh pendidikan sampai tingkat universitas. Sampai saat ini, minat calon 

mahasiswa untuk mengambil jurusan akuntansi di Indonesia cukup banyak. Hal ini 

di buktikan oleh tingginya peminat PTN yang memilih jurusan akuntansi di 

beberapa universitas. Berikut ini adalah beberapa data peminat jurusan akuntansi di 

wilayah Jateng dan DIY : 

 

 

 

 



3 
 

 
 

Tabel 1.1 

Daftar Peminat PTN 

 

Universitas Negeri di wilayah 

Jateng dan DIY 

 

Peminat Jurusan 

Akuntansi 

1. Universitas Diponegoro 

2. Universitas Negeri Semarang 

3. Universitas Sebelas Maret 

4. Universitas Jenderal Soedirman 

5. Universitas Gajah Mada 

6. Universitas Negeri Yogyakarta 

 

1. 2.623 

2. 2.336 

3. 2.631 

4. 2.028 

5. 2.494 

6. 2.863 

   Sumber (SBMPTN,2017) : www.sbmptn.ac.id  

Dapat di lihat dari tabel di atas menunjukan bahwa peminat jurusan akuntansi 

dapat di katakan tinggi. Hal ini menunjukan bahwa minat mahasiswa akuntansi atau 

calon mahasiswa akuntansi untuk bekerja di bidang akuntansi banyak. Selain itu 

data (Majalah Akuntan, 2017) menunjukkan jika Indonesia merupakan salah satu 

penyumbang lulusan sarjana akuntansi terbesar di Asia Tenggara yang berarti 

mahasiswa akuntansi se-Indonesia berjumlah 265.498 yang berasal dari 589 

perguruan tinggi. Sedangkan lulusan sarjana akuntansi di seluruh negara ASEAN 

rata – rata berjumlah 77.330 per tahun. Dari jumlah tersebut Indonesia merupakan 

penyumbang terbesar dengan kontribusi 45% dari seluruh mahasiswa akuntansi 

ASEAN. Namun, untuk pekerjaan di bidang akuntansi misalnya akuntan publik di 

http://www.sbmptn.ac.id/
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Indonesia masih kurang terpenuhi kebutuhannya. Hal ini di buktikan dengan data 

yang menunjukan sebanyak 452.000 akuntan yang di butuhkan sampai tahun 2017. 

Namun, sampai saat ini yang memenuhi kualifikasi sebagai akuntan publik hanya 

sebesar 15.940 akuntan. Padahal pekerjaan di bidang akuntansi terutama di bidang 

akuntan publik merupakan pekerjaan yang menjanjikan. Dengan kurang 

terpenuhinya jumlah akuntan publik di Indonesia menunjukan bahwa ada faktor 

lain yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi. 

Penelitian yang di lakukan oleh Mbawuni dan Nimako pada tahun 2015 

menujukan bahwa penghasilan, kualifikasi pekerjaan, reputasi profesi akuntan, 

perasaan tentang profesi akuntan, self efficacy mempengaruhi niat mahasiswa 

akuntansi untuk berkarir di bidang akuntansi. Sedangkan pada tahun 2016 penelitan 

serupa yang di lakukan oleh Brigita Octsea Maharani menunjukan bahwa 

penghasilan juga mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk memilih karir 

di bidang akuntansi. Namun, perilaku etis akuntan dan persyaratan pekerjaan 

akuntansi tidak mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk memilih karir di 

bidang akuntansi. Perbedaan hasil dari kedua penelitian tersebut menunjukan 

bahwa perlu di lakukan lagi penelitian serupa. Penelitian yang di lakukan oleh 

Mbawuni & Nimako tahun 2015 memiliki keterbatasan tidak meneliti semua 

variabel yang dapat mempengaruhi pilihan karir niat mahasiswa akuntansi, seperti 

pengaruh sosial, karakteristik perusahaan, pengalaman kerja sebelumnya, dan 

pengaruh faktor demografi. Penelitian yang di lakukan oleh (Maharani, 2016) juga 

memiliki keterbatasan sampel yaitu hanya meneliti mahasiswa semester 6 di 

Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang.  
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Mbawuni dan Nimako (2015) telah melakukan penelitian dengan 

menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) sebagai teori dasar untuk 

pengembangan hipotesis dalam penelitiannya. Teori TPB telah menyediakan 

kerangka kerja yang berfungsi untuk memahami bagaimana sikap, norma subjektif, 

dan kontrol perilaku harus disatukankan untuk mempengaruhi perilaku yang 

direncanakan dan perilaku sebenarnya. Teori TPB yang digunakan dalam penelitian 

ini menjelaskan tentang niat (Intention) untuk memilih karir, faktor kontrol perilaku 

(misalnya, self efficacy), dan faktor sikap yang berhubungan dengan pekerjaan 

individu yang berfungsi sebagai prediksi niat untuk memilih karir di bidang 

akuntansi. Dengan menggunakan teori TPB maka dapat mendukung hubungan niat 

dan mengarahkan niat tersebut kepada perilaku yang sebenarnya 

(merekomendasikan untuk dapat berkarir di bidang akuntansi). 

Penelitian ini dilakukan lagi bertujuan untuk meningkatkan eksternal validitas 

dengan  menambahkan faktor demografi dan variabel nilai – nilai sosial serta akan 

menggunakan mahasiswa aktif setiap angkatan dengan tujuan memperluas sampel 

penelitian. 

Berdasarkan keterbatasan dan perbedaan hasil penelitian yang di lakukan oleh 

Mbawuni dan Nimako (2015) dan (Maharani, 2016) maka, penelitian ini berjudul 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Niat Mahasiswa Sarjana Akuntansi  di 

Kota Yogyakarta untuk berkarir di Bidang Akuntansi : Aplikasi Theory of 

Planned Behavior 
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    1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah hasil pekerjaan akuntansi berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ? 

2. Apakah perilaku etis akuntan berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa 

di bidang akuntansi ?  

3. Apakah persyaratan pekerjaan berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

4. Apakah reputasi profesi akuntan berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

5. Apakah perasaan tentang profesi akuntansi berpengaruh positif terhadap 

niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ?  

6. Apakah nilai nilai sosial berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa 

untuk berkarir di bidang akuntansi ? 

7. Apakah Self Efficacy akan memediasi hubungan antara pengetahuan 

akuntansi terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ? 

8. Apakah niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi berpengaruh 

positif terhadap rekomendasi dari bidang akuntansi ? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pakah hasil pekerjaan akuntansi berpengaruh positif 

terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

2. Untuk mengetahui apakah perilaku etis akuntan berpengaruh positif 

terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi.  
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3. Untuk mengetahui apakah persyaratan pekerjaan berpengaruh positif 

terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

4. Untuk mengetahui apakah reputasi profesi akuntan berpengaruh positif 

terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi.  

5. Untuk mengetahui apakah perasaan tentang profesi akuntansi berpengaruh 

positif terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

6. Untuk mengetahui apakah nilai nilai sosial berpengaruh positif terhadap 

niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

7. Untuk mengetahui apakah Self Efficacy akan memediasi hubungan antara 

pengetahuan akuntansi terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang 

akuntansi. 

8. Untuk mengetahui apakah niat mahasiswa untuk berkarir di bidang 

akuntansi berpengaruh positif terhadap rekomendasi dari bidang akuntansi 

? 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

1. Kontribusi Riset untuk Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yaitu 

faktor-faktor niat mahasiswa dalam memilih karir di bidang akuntansi 

berpengaruh terhadap rekomendasi untuk berkarir di bidang Akuntansi 

dengan aplikasi theory of planned behavior. 

2. Kontribusi Praktek untuk perguruan Tinggi (Akademisi) 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas di Kota 

Yogyakarta mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat 
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mahasiswa akuntansi dalam memilih karir di bidang akuntansi dengan 

aplikasi Theory of Planned Behavior. Diharapkan Universitas dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai masukan dalam menyusun metode 

pembelajaran yang tepat agar meningkatkan pengetahuan akuntansi 

mahasiswa. Karena, semakin tinggi pengetahuan akuntansi yang di 

miliki mahasiswa maka akan semakin tinggi niat untuk berkarir di 

bidang akuntansi.  

3. Kontribusi Praktek untuk Lembaga  Profesi (Praktisi) 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk Organisasi profesi 

seperti Ikatan Akuntansi Indonesia mengenai faktor-faktor seperti hasil 

pekerjaan akuntansi, perilaku etis akuntan, persyaratan pekerjaan, 

reputasi profesi akuntan, perasaan tentang profesi akuntan, nilai-nilai 

sosial, pengetahuan akuntansi, dan self efficacy dapat mempengaruhi 

niat mahasiswa dalam memilih karir di bidang akuntansi dengan 

mengaplikasikan Theory of Planned Behavior. Hasil Penelitian ini 

diharapkan akan membantu Organisasi Profesi yang telah 

mempekerjakan tenaga akuntan, sehingga mereka dapat memahami 

yang diharapkan calon akuntan dalam memilih profesi dan mendorong 

karyawan yang sudah bekerja di lembaga tersebut agar bekerja dengan 

baik sehingga tujuan lembaga maupun karyawan dapat tercapai 
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1.4  Kerangka Pikir 

Gambar 1.2 

Kerangka Pikir 
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