
1 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap akuntan publik harus tergabung dalam IAPI (Institut 

Akuntan Pubik Indonesia) dan terus dituntut untuk mengembangkan 

profesionalitas pendidikan dan kinerjanya sesuai dengan ketentuan dalam 

negara masing-masing untuk mempertahankan gelar CPA mereka. 

Penetapan IAPI tersebut tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 tahun 2011 yang membahas mengenai Akuntan Publik 

dan Peraturan Menteri Keuangan 443/KMK.01/201. 

Untuk membuka kantor akuntan publik yang biasa disingkat KAP, 

seorang akuntan publik harus melewati berbagai ujian untuk mendapatan 

gelar CPA. Di Indonesia, akuntan publik bersertifikat biasanya disebut 

CPA. Dalam proses untuk mendapat gelar CPA, ada 3 fokus utama yang 

sangat penting yaitu tingginya pendidikan, pemeriksaan, dan pengalaman 

yang diuji secara individu untuk mencari individu yang memiliki 

kemampuan dan kualitas tertinggi serta layak untuk mendapat gelar 

sebagai akuntan publik bersertifikat / CPA. 

Semua CPA adalah akuntan, tetapi tidak semua akuntan akan 

menjadi CPA (Reigle, 2008). Bahkan, kurang dari setengah dari siswa 

akuntansi Indonesia pergi untuk menjadi CPA. Sehingga ada ketimpangan 

jumlah CPA Indonesia dengan negara lain yang dilihat dari data IAI, dari 
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226 ribu organisasi yang memerlukan rata-rata dua jasa akuntan (452 ribu 

akuntan professional), akuntan bersertifikasi (CPA) dari Indonesia hanya 

sebanyak 15.940 orang walaupun jumlah lulusan jurusan akuntansi di 

Indonesia sampai angka 35.304 orang menurut data IAI dari perguruan 

tinggi seluruh Indonesia tahun 2010. 

Lent, Brown, & Hackett (1994, 2000) menyediakan kerangka 

teoritis SCCT untuk menjelaskan proses dan mekanisme melalui 

pengembangan minat utama, pilihan karir, dan mencapai hasil kinerja. 

Sementara peneliti SCCT cenderung untuk fokus terutama di bidang 

matematika, teknik, dan bidang ilmu terkait dan telah panggilan untuk 

aplikasi model untuk domain akademik dan karir lain (Lent , Sheu, & 

Brown, 2010 ). 

Riset ini mengembangkan penelitian sebelumnya dari jurnal Jerry 

Schoenfeld, Gerry Segal & Dan Borgia (2017) menggunakan ‘Teori 

Kognitif Sosial’ dan ‘Model SCCT’ untuk membantu menjelaskan 

motivasi siswa untuk mengejar jurusan akuntansi dan pilihan karir menjadi 

CPA. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa jurusan 

akuntansi dapat mengenal model SCCT dan mahasiswa lebih jelas tentang 

harus atau tidaknya mereka melanjutkan pendidikan untuk mendapat gelar 

CPA. 

Jerry Schoenfeld, Gerry Segal & Dan Borgia (2017), dalam jurnal 

‘Teori karir kognitif sosial dan tujuan menjadi akuntan publik 

bersertifikat’, terdapat tiga variabel yaitu self-efficacy (keyakinan individu 
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terhadap kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas dan mencapai 

tujuan tertentu), outcome expectations (menurut Bandura (1986) hal ini 

mengandung keyakinan tentang sejauh mana perilaku tertentu 

menghasilkan konsekuensi tertentu), dan goals of becoming CPA. Jerry 

Schoenfeld, Gerry Segal & Dan Borgia (2017) mencoba meneliti pengaruh 

self-efficacy dan outcome expectations terhadap goals of becoming CPA 

dan dalam risetnya, terbukti bahwa self efficacy dan outcome expectations 

berpengaruh positif terhadap goals of becoming CPA. 

Menurut Jerry Schoenfeld, Gerry Segal & Dan Borgia (2017), ada 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perubahan hasil riset yang 

awalnya terdiri dari tiga variabel utama, yaitu karakteristik individu yang 

relevan (termasuk etnis), status social ekonomi, kemampuan bawaan, 

tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. Penelitian ini menambah variabel 

jenis kelamin (gender) untuk mengembangkan riset sebelumnya dengan 

menggunakan model SCCT untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada self efficacy individu. Riset 

dilakukan dengan menyebar kuesioner di universitas seluruh kota 

Semarang dengan menggunakan forum google form. Satu studi baru-baru 

ini menemukan wanita memiliki self-efficacy lebih rendah dibandingkan 

laki-laki ketika memutuskan jurusan teknik utama mereka (Inda, 

Rodriquez, & Peña, 2013 ). Mengingat melanjutkan minat dalam profesi 

untuk kesetaraan gender (Brody, Cox, & Kern, 2015 ), Terutama karena 

berkaitan dengan retensi perempuan dan promosi ke posisi kepemimpinan, 
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jenis kelamin merupakan variabel penting untuk pemeriksaan lebih lanjut 

menggunakan model SCCT untuk jurusan akuntansi. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah self efficacy berpengaruh positif terhadap Goals menjadi 

CPA? 

2. Apakah outcome expectations berpengaruh positif terhadap Goals 

menjadi CPA? 

3. Apakah self efficacy berpengaruh positif terhadap outcome 

expectations? 

4. Apakah self efficacy berpengaruh positif terhadap Goals menjadi CPA 

dengan Gender sebagai variabel moderasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah self efficacy berpengaruh positif dengan 

Goals menjadi CPA. 

2. Untuk mengetahui apakah outcome expectations berpengaruh positif 

terhadap Goals menjadi CPA. 

3. Untuk mengetahui apakah self efficacy  berpengaruh positif dengan 

outcome expectations. 

4. Untuk mengetahui apakah self efficacy berpengaruh positif terhadap 

Goals menjadi CPA dengan Gender sebagai variabel moderasi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Teori  

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan riset 

sebelumnya dengan judul “Social Cognitive Career Theory and the 

Goal of Becoming a Certified Public Accountant” oleh Jerry Schoenfeld 

(2017) dengan menambahkan variabel Gender (jenis kelamin) sebagai 

variabel pengembangan yang dapat mempengaruhi self efficacy serta 

keseluruhan hasil riset dalam menguji pengaruh variabel self efficacy 

terhadap variabel Goals menjadi CPA. Penelitian ini ditujukan bagi 

peneliti untuk mengetahui apakah penerapan model SCCT di seluruh 

universitas Semarang dapat mempengaruhi hasil riset terhadap Goals 

menjadi CPA yang dilakukan di AACSB, Amerika Serikat Tenggara. 

2. Praktik 

Dengan menambahkan variabel Gender untuk mengembangkan 

riset sebelumnya, penelitian ini ditujukan kepada instansi pendidikan 

yang diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk meningkatkan 

self efficacy terutama wanita sehingga dapat setara dengan laki-laki. 

Mengingat melanjutkan minat dalam profesi untuk kesetaraan gender 

(Brody, Cox, & Kem, 2015). Penelitian ini juga ditujukan bagi KAP 

agar dapat membantu meningkatkan keyakinan diri mahasiswa 

menjadi CPA sehingga dengan banyaknya mahasiswa yang menjadi 

CPA, KAP memiliki sumber daya manusia yang bagus dan 

berkualitas.  
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1. 5 Sistematika Penulisan 

BAB I – PENDAHULUAN 

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II – KAJI TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab II berisi teori dan konsep yang digunakan, penelitian sebelumnya 

yang relevan, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, 

kerangka pikir penelitian, definisi, dan pengukuran variabel 

BAB III – DESAIN RISET 

Bab III berisi tipe riset, sumber dan jenis data yang akan digunakan, 

populasi, dan sampel, definisi dan pengukuran variabel yang diperlukan 

dalam penelitian ini, dan metode analisis data. 

BAB IV – HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

Bab IV berisi hasil dan analisis data dari pengujian hipotesis yang 

menguraikan perhitungan sesuai model empiris yang ditetapkan untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

BAB V – RINGKASAN, SIMPULAN, DISKUSI, IMPLIKASI, 

KEKURANGAN DAN SARAN 

Bab V merupakan hasil riset secara singkat (ringkasan), didukung atau 

tidaknya hipotesis (simpulan), kekurangan dan saran untuk memperbaiki 

keterbatasan dalam riset 

 

 


