
 

vi 
  

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Akuntansi bertujuan untuk menyusun laporan keuangan yang berguna bagi 

manajer, pihak berkepentingan dan pengambil keputusan. Akuntansi merupakan 

program studi yang sudah ada banyak di perguruan tinggi di berbagai negara. 

Mahasiswa yang mengambil akuntansi sebagai pilihan mereka dalam mengambil 

perguruan tinggi, pasti memikirkan karir mereka untuk menjadi akuntan setelah 

menyelesaikan pendidikannya. Untuk menjadi akuntan, memiliki pemilihan yang 

cukup banyak yaitu menjadi akuntan bagian keuangan, akuntan bagian 

manajemen, akuntan bagian sistem, dan yang terakhir akuntan publik.  

Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi 

Akuntan Publik, dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2011 menurut Kementrian 

Keuangan (2011), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008, 

syarat menjadi akuntan publik profesional dengan memiliki sertifikasi akuntan 

publik. CPA sendiri merupakan sertifikasi akuntan publik yang berperan penting 

untuk melindungi kepentingan keuangan publik dan memenuhi kebutuhan 

kompetensi profesi akuntan publik. Setiap negara mempunyai standart yang 

berbeda dan terfokus pada  “Tiga-E” yaitu pendidikan, ujian, pengalaman. 

Proses untuk mendapatkan gelar CPA dengan mempunyai gelar sarjana 

bidang akuntansi atau bidang yang terkait persyaratan pendidikan minimum bagi 

yang memiliki rencana untuk menjadi akuntan publik bersertifikat. Selain itu, 
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membutuhkan kursus lanjutan seperti pelaporan keuangan, pajak, audit, dan 

bidang bisnis non-akuntansi lainnya untuk menjadi CPA. Untuk menjadi CPA 

juga harus bekerja pada sejumlah jam tertentu. Ujian CPA ada 3 tingkatan: tingkat 

dasar (untuk memulai karir di KAP), tingkat profesional (seseorang yang akan 

bekerja sebagai staf profesional KAP), dan tingkat lanjutan (untuk mengajukan 

izin akuntan publik). Setelah lulus program PPAk, memperoleh register negara 

akuntan, dan mendaftar ujian serta memenuhi persyaratan keikutsertaan ujian 

CPA barulah dapat mengikuti ujian. Materi ujian CPA disusun dengan mengacu 

pada standar ujian sertifikasi akuntan publik International Federation of 

Accountants (IFAC). Ujian CPA terdiri dari 4 kelompok mata ujian, yaitu: 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK); Auditing dan Assurance (AAS); 

Akuntansi Manajemen, Manajemen Keuangan, dan Sistem Informasi (AMSI); dan 

Lingkungan Bisnis, Hukum Komersial, dan Perpajakan (LBHP) 

(http://www.iapi.or.id/, 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Schoenfeld dkk (2017) dengan judul 

“Social Cognitive Career Theory And The Goal Of Becoming A Certified Public 

Accountant” tersebut, menyatakan bahwa mengambil gelar CPA hanya diminati 

kurang dari setengah mahasiswa akuntansi. Fakta di Indonesia berdasarkan data 

dari (PPAJP) Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai di Indonesia, 

membutuhkan 452.000 akuntan sedangkan yang terdaftar kurang dari 16.000 

akuntan yang diantaranya hanya 1.628 CPA. Dengan data tersebut, untuk menjadi 

CPA peluangnya sangat besar. 
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Gambar 1.1 

Model SCCT 

 

 

Sumber: (Lent, Lopez, Sheu, & Lopez, 2011) 

Model SCCT merupakan kerangka teoritis yang disediakan oleh  (Lent 

Hacket, 1994). Kerangka ini menjelaskan proses dan mekanisme mahasiswa 

mengembangkan minat utama, pilihan karir, dan mencapai hasil kinerja yang telah 

digunakan selama 20 tahun terakhir dan berakar dari teori kognitif sosial 

(Bandura, 1997). SCCT ini berfokus pada interaksi variabel individu, perilaku, 

lingkungan yang nantinya berkontribusi pada pembentukan minat akan akademik 

dan karir. Model SCCT juga mendefinisikan tujuan sebagai niat, aspirasi maupun 

merencanakan sesuatu. Intinya, model SCCT ini untuk mengetahui faktor apa saja 

yang mempengaruhi seseorang untuk memilih karirnya.. Menurut (Lent et al., 

2011) SCCT mendapat banyak dukungan empiris, para periset menggunakan 

SCCT untuk berfokus pada bidang sains.  

Keyakinan diri, ekpektasi hasil dan minat memainkan peran dalam 

pembuatan pilihan untuk mengambil sertifikasi CPA atau tidak. Seperti yang 

digambarkan diatas, minat sebagai hasil dari keyakinan diri dan ekpektasi hasil. 

Ada proses perkembangan dari anak-anak menuju dewasa dengan melalui 
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berbagai kegiatan seperti di sekolah, di rumah dan pergaulan mereka. Melalui 

paparan aktivitas tersebut, mereka dapat menyempurnakan keterampilannya, 

mengembangkan standar kinerja, membentuk pribadi kuat, serta memperoleh 

harapan hasil dari keterlibatan suatu aktivitas.  

Sebagian besar, orang akan mengembangkan minat dalam kegiatan 

dimana mereka bisa dan dari hal itu mereka dapat mengharapkan hasil yang 

positif. Ketika seseorang mengembangkan minat dalam suatu aktivitas, mereka 

juga cenderung mengembangkan tujuan untuk meningkatkan kualitas diri mereka. 

Dari keterlibatan itu mereka mendapat pengalaman yang dari hal tersebut mereka 

dapat semakin menumbuhkan keyakinan diri, ekspektasi hasil dan minat 

berkelanjutan mereka. Jadi, seseorang cenderung membentuk minat yang bertahan 

lama dalam suatu aktivitas ketika mereka merasa diri mereka berkompeten dalam 

aktivitas tersebut dan ketika mengharapkan aktivitas tersebut menghasilkan hasil 

yang berharga. Minat dapat terhambat ketika seseorang tidak memiliki 

kesempatan untuk membentuk keyakinan diri yang kuat serta ekspektasi hasil 

positif. Sehingga dengan keyakinan diri yang tinggi dapat menghasilkan 

ekspektasi hasil baik maka minat mereka bertumbuh akan aktivitas tersebut dan 

kemudian akan mengarah pada pemilihan karir yang sesuai minat mereka. 

Pada riset ini, peneliti mereplikasi jurnal oleh (Schoenfeld, Segal, & 

Borgia, 2017) yang berjudul “Social Cognitive Career Theory And The Goal Of 

Becoming A Certified Public Accountant”. Limitasi dari jurnal tersebut 

menyatakan bahwa riset sebelumnya hanya meneliti satu universitas yang 

membuat data tidak dapat digeneralisasikan ke wilayah lain. Maka dari itu, 
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penelitian ini menambahkan validitas eksternal yaitu penambahan sampel yang 

akan dilakukan di Universitas yang berada di Semarang untuk mengetahui apakah 

teori SCCT ini juga berpengaruh di Semarang, tidak hanya di Amerika Serikat 

Tenggara. Riset ini perlu di teliti lagi karena adanya perbedaan karakter dan 

kepribadian antara Amerika dengan Indonesia.  

Perbedaan yang pertama adalah persepsi waktu Indonesia di masa 

lalu/masa kini merupakan hambatan pengusaha internasional beroperasi di 

Indonesia. Budaya yang beriorientasi pada masa lalu diyakini bahwa setiap orang 

harus memandang tradisi dan preseden sebagai model untuk hidup hari ini. 

Budaya masa kini merupakan segalanya dan harus dinikmati dengan sedikit 

kepedulian hari esok. Sedangkan persepsi budaya Barat di masa depan yang 

berkeyakinan bahwa perencanaan dan penetapan tujuan memungkinan seseorang 

menuju kesuksesan sehingga untuk beberapa budaya lain dianggap obsesif karena 

pecandu kerja, menempatkan pentingnya sukses dan pencapaian tujuan diatas 

hubungan pribadi. Hal ini dapat dikaitkan apakah keinginan seseorang menjadi 

CPA karena ada keluarga yang sudah menjadi CPA maka seseorang itu juga ingin 

mengikuti jejaknya atau dipaksa oleh keluarganya untuk menjadi CPA seperti 

keluarga tersebut. 

Perbedaan yang kedua adalah di Indonesia konsepnya adalah tentang 

menghindari rasa malu akibatnya orang akan berhati-hati dalam berinteraksi, 

berbicara, dan ketidaksempurnaan harus selalu disembunyikan serta ditangani 

secara pribadi dan jika mereka ditegur atas kesalahannya mereka akan merasa 

lingkungannya tersebut menjadi tidak nyaman dan kemudian mereka 
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melupakannya sehingga keinginan pengembangan diri kurang. Berbeda dari 

konsep Barat yang selalu mengunkapkan pendapatnya karena orang lain akan 

menghargainya (tidak ada yang menghakimi, menertawakan), jika melakukan 

kesalahan lalu dikritik mereka menganggap hal itu sebagai pengalaman dan 

pengembangan profesional diri. Hal tersebut dapat dikaitkan apakah keinginan 

seseorang menjadi CPA atas dasar malu akan harga diri yang tinggi sehingga 

memilih untuk menjadi CPA atau karena memang seseorang tersebut ingin 

menjadi CPA atas dasar keinginan diri sendiri. 

Riset ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner agar 

mengeneralisasikan hasil ke populasi yang lebih luas dari penelitian sebelumnya. 

1.2 Perumusan masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah keyakinan diri berpengaruh positif terhadap minat seseorang untuk 

mengambil  CPA? 

2. Apakah ekspektasi hasil berpengaruh positif terhadap minat seseorang 

untuk mengambil  CPA?  

3. Apakah keyakinan diri berpengaruh positif terhadap ekspektasi hasil? 

1.3 Tujuan penelitian 

  Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah keyakinan diri berpengaruh positif terhadap 

minat seseorang mengambil CPA 

2. Untuk mengetahui apakah ekspektasi hasil berpengaruh positif terhadap 

minat seseorang mengambil CPA 
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3. Untuk mengetahui apakah keyakinan diri berpengaruh positif terhadap 

ekspektasi hasil 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Teori  

Penelitian ini mereplikasi jurnal terdahulu dengan judul “Social 

cognitive career theory and the goal of becoming a certified public 

accountant” oleh (Schoenfeld et al., 2017). Bagi periset penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah teori SCCT juga berpengaruh di 

Semarang. Penelitian ini diharap dapat menggeneralisasi ke populasi yang 

lebih banyak, tidak hanya pada universitas yang terakreditasi AACSB di 

Amerika Serikat Tenggara. 

2. Praktik 

Penelitian diharapkan dapat memberi masukan kepada instansi 

pendidikan supaya dapat mendorong mahasiswa agar lebih percaya diri 

dan mendapatkan hasil yang baik. Saran untuk KAP agar dapat 

memberikan materi yang mudah dipahami yang berdampak pada kesiapan 

mahasiswa untuk mengikuti ujian menjadi CPA, sehingga persentase 

mahasiswa yang berminat mengambil CPA lebih banyak.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Bab 1 :  Berisi latar belakang permasalahan dalam minat seseorang untuk 

mengambil CPA dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya, 

perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 

sistematika penulisan. 
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Bab 2:  Berisi tinjauan pustaka yaitu model SCCT dan variabelnya yaitu 

Keyakinan Diri (Self-efficacy), Ekspektasi hasil (Outcome 

Expectations) dan Minat Seseorang Mengambil CPA (Goals), 

Theory of Reasoned Action, pengembangan hipotesis berisi teori 

dan konsep, kerangka berpikir. 

Bab 3 :  Metode penelitian merupakan prosedur dan tata cara melakukan 

penelitian yang menjadi acuan bagi penelitian, berisi definisi dan 

pengukuran variabel, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, 

metode analisis data. 

Bab 4: Berisi gambaran umum partisipan, demografi responden, uji 

validitas dan reliabilitas dan hasil analisis data, serta pembahasan. 

Bab 5:  Kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 


