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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pendidikan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Pendidikan 

bukanlah sesuatu yang asing di mata masyarakat sekarang ini, pendidikan 

digunakan sebagai latar belakang individu untuk memenuhi tuntutan 

terutama dalam hal pengembangan pengetahuan serta kemampuan. 

Memasuki zaman yang sedang berkembang seperti sekarang, dalam hal 

pekerjaan setiap orang dituntut untuk memiliki pengetahuan dan 

kemampuan yang lebih. Kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki dapat 

dilihat dari gelar pendidikan dan sertifikasi profesi yang telah diambilnya. 

Salah satu karir yang dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan 

adalah karir sebagai seorang akuntan. Munawir (1995:8) menuliskan bahwa 

aktivitas auditor dan akuntan lainnya disebut sebagai profesi karena 

dianggap telah memiliki kemampuan dan kompetensi serta kode etik yang 

berhubungan untuk bertindak sebagai seorang ahli dalam audit dan 

akuntansi lainnya. Untuk dapat mengambil sertifikasi profesi akuntansi, 

sebelum itu syarat yang harus dipenuhi adalah menyelesaikan pendidikan 

akuntansi terlebih dahulu. 

Pekerjaan yang dijanjikan dalam bidang akuntansi cukup banyak 

antara lain akuntan pendidik, akuntan perusahaan, dan yang terakhir adalah 
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akuntan publik. Setiap orang yang mengambil progam studi akuntansi 

memiliki pandangan yang berbeda-beda pada tiap karier yang disediakan. 

Dari sekian banyak sertifikasi profesi, sertifikasi profesi yang bisa diambil 

oleh para lulusan akuntansi adalah sertifikasi akuntan publik. Certified 

Public Accountant of Indonesia, disingkat CPA of Indonesia atau CPA, 

merupakan sebutan sertifikasi tertinggi profesi akuntan publik di Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Asosiasi Nomor 5 Tahun 2017 sertifikasi ini 

diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 

sebagai  Asosiasi Profesi Akuntan Publik.  

Sebagai Negara yang besar dan padat penduduk, akuntan 

professional di Indonesia masih belum bisa mencukupi kebutuhan tenaga 

kerja. Ada sebanyak 226.000 perusahaan yang mencari jasa akuntan pada 

awal Februari 2014 menurut IAI, Indonesia juga membutuhkan setidaknya 

452.000 akuntan professional.(Neraca, 28 Januari 2016). Menurut  data dari 

ASEAN Federation of Accountants (AFA) per 25 Januari 2014, Indonesia 

hanya memiliki 17.649 Akuntan Profesional anggota IAI yang masih jauh 

ada di bawah Negara lain seperti Thailand dengan anggota 57.244, Malaysia 

30.503, Singapura 27.394 dan Philipina 22.072 orang. (Ikatan Akuntansi 

Indonesia, 2 April 2014) Selain data- data di atas diketahui bahwa di 

Indonesia menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), jumlah 

akuntan publik yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan berjumlah 

sebanyak 1362 orang per 12 September 2018.  Melihat jumlah tersebut 
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maka profesi akuntan dengan gelar CPA masih sangat dibutuhkan, selain itu 

juga mengambil gelar CPA juga dapat menciptakan peluang.  

Profesi sebagai CPA ternyata kurang diminati oleh mahasiswa 

jurusan akuntansi, Reigle (2008) pada penelitian Jerry et. al. (2017) 

mengenai teori kognitif sosial dan tujuan menjadi akuntan publik 

bersertifikat, menyebutkan bahwa tidak semua akuntan menjadi CPA, 

bahkan kurang dari setengah mahasiswa akuntansi yang ingin mengambil 

gelar CPA. Setiyani (2005) melakukan survey kepada mahasiswa jurusan 

akuntansi semester VII di depalan Perguruan Tinggi Negeri di Pulau Jawa, 

ia menemukan bahwa dari 381 mahasiswa, hanya 21,00% atau  80 orang 

yang ingin memiliki profesi sebagai akuntan publik, sedangkan persentase 

terbanyak sebesar 51,44% atau sekitar 196 orang ingin menjadi akuntan 

perusahaan. 

Untuk penelitian akuntansi sebagai pilihan utama dan karir yang 

terus berkembang saat ini, SCCT atau Social Cognitive Career Theory (Lent 

et. al., 1994) merupakan sebuah kerangka teoritis yang mencoba untuk 

menjelaskan proses dan mekanisme melalui mana atau jalur apakah siswa 

mengembangkan minat utama, membuat pilihan karir, dan mencapai hasil 

kinerja. Model SCCT sendiri dapat memberikan wawasan prediktif yang 

kuat untuk menjelaskan mengapa siswa memilih akuntansi utama dan 

memutuskan untuk mengejar dan mendapatkan gelar karir sebagai CPA. 

Variabel yang terdapat pada model SCCT ini adalah konteks lingkungan, 

pengalaman belajar, keyakinan diri dan hasil yang diharapkan terkait 
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keyakinan diri tersebut yang mempengaruhi tujuan mahasiswa untuk 

mengambil karir yang diminati. 

Menurut penelitian terdahulu, Jerry et. al. (2017) ada beberapa 

keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dan dari keterbatasan itu mungkin 

bisa mempengaruhi variabel keyakinan diri dan hasil yang diharapkan serta 

minat mahasiswa dalam mengambil gelar CPA. Ada sejumlah faktor terkait 

yang dapat mengubah  hubungan dari variabel-variabel utama. Ini mungkin 

termasuk karakteristik pribadi dan pengaruh konteks lingkungan dan 

pengalaman belajar. Pengaruh konteks lingkungan berasal dari lingkungan 

pendukung seperti orang tua, kondisi orang tua akan berdampak pada 

kepribadian seseorang. Penelitian Ferry et. al. (2000) menunjukkan bahwa 

pengaruh konteks lingkungan yang berasal dari status sosial ekonomi dan 

variabel pengalaman belajar mempunyai peranan dalam menentukan minat 

karir seseorang. Pada penelitian Darmawan (2017) menunjukkan bahwa 

status sosial ekonomi orang tua tidak berpengaruh dalam minat melanjutkan 

studi ke perguruan tinggi. Selain itu status sosial ekonomi juga memiliki 

pengaruh terhadap pengalaman belajar yang dimiliki pada seseorang, terkait 

pengalaman berlajar variabel ini menjadi dasar dalam keyakinan diri dan 

ekspektasi hasil yang dimiliki dalam minat karir mereka, penelitian Ferry 

et. al. (2000) menunjukkan bahwa pengalaman belajar berpengaruh 

terhadap keyakinan diri dan ekspektasi hasil dalam minat karir. Learning 

Experiences atau pengalaman belajar menjadi suatu media yang digunakan 

untuk mengetahui keadaan seseorang terkait proses pembelajaran di tempat 
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mereka belajar yang akan mempengaruhi keyakinan diri dan ekpekstasi 

hasil mereka, Borglund et.al. (2016) menyebarkan kuesioner di KTH, 

Stockholm untuk mengetahui  pengalaman belajar murid selama masa 

belajarnya mulai dari kemampuan dalam memenuhi tuntutan dengan cara 

sendiri, keyakinan dalam memperkirakan dan memahami pembelajaran 

yang diterima dan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang 

membantu murid selama proses belajar mengajar terjadi. Oleh karena itu, 

pada penelitian ini peneliti ingin menambahkan variabel berdasarkan 

pengaruh konteks lingkungan yaitu status sosial dan ekonomi  dan 

pengalaman belajar sesuai dengan teori SCCT Lent et. al. (1994) untuk 

diteliti pengaruhnya terhadap variabel yang lain dalam minat mahasiswa 

untuk mengambil gelar CPA dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Jerry et. al. (2017) dengan penambahan sampel yang akan dilakukan di 

seluruh universitas di Semarang, Jawa Tengah  dengan cara menyebarkan 

kuesioner. 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

1. Apakah status sosial ekonomi mempengaruhi pengalaman belajar 

mahasiwa akuntansi? 

2. Apakah pengalaman belajar mempengaruhi keyakinan diri yang 

dimiliki mahasiswa akuntansi? 

3. Apakah pengalaman belajar mempengaruhi ekspektasi hasil yang 

diharapkan mahasiswa akuntansi? 
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4. Apakah keyakinan diri mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam 

tujuannya mengambil gelar  CPA? 

5. Apakah ekspektasi hasil yang diharapkan mempengaruhi mahasiswa 

akuntansi dalam tujuannya mengambil gelar CPA? 

6. Apakah keyakinan diri mempengaruhi ekspektasi hasil mahasiswa 

akuntansi dalam tujuannya mengambil gelar CPA? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah status sosial ekonomi mempengaruhi 

pengalaman belajar mahasiswa akuntansi 

2. Untuk mengetahui apakah pengalaman belajar mempengaruhi 

keyakinan diri yang dimiliki mahasiswa akuntansi 

3. Untuk mengetahui apakah pengalaman belajar mempengaruhi 

ekspektasi hasil yang diharapkan mahasiswa akuntansi. 

4. Untuk mengetahui apakah keyakinan diri mempengaruhi mahasiswa 

akuntansi dalam tujuannya mengambil gelar  CPA 

5. Untuk mengetahui apakah ekspektasi hasil yang diharapkan 

mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam tujuannya mengambil 

gelar CPA 

6. Untuk mengetahui apakah keyakinan diri mempengaruhi ekspektasi 

hasil mahasiswa akuntansi dalam tujuannya mengambil gelar CPA 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini menjawab keterbatasan pada penelitian terdahulu 

dengan judul “Social cognitive career theory and the goal of 

becoming a certified public accountant” oleh Jerry et. al. (2017) 

dengan menambahkan variabel baru yaitu status sosial dan ekonomi 

dan pengalaman belajar, serta sampel yang baru. 

2. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi mahasiswa 

mengenai peluang untuk menentukan karir dalam bidang akuntansi 

khususnya dalam menjadi seorang CPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


