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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Guhti Ayu Sri Wardani dan Indira Januarti (2015) telah melakukan 

penelitian terdahulu yang berjudul “Niat Untuk Mengambil Chartered 

Accountant Dengan Theory of Planned Behavior”. Penelitian ini memiliki 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel sikap terhadap perilaku 

(attitude towards behavior), norma subjektif (subjective norm) serta kontrol 

perilaku persepsian (perceived behavior control) terhadap niat mahasiswa 

untuk mengambil sertifikasi Chartered Accountant. 

Motivasi dilakukannya penelitian oleh Guhti Ayu Sri Wardani dan 

Indira Januarti (2015) terkait dengan niat untuk mengambil Chartered 

Accountant tersebut didasarkan pada rasa keingintahuan mereka terhadap 

niat mahasiswa untuk mengambil Chartered Accountant setelah 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

25/PMK.01/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Akuntan Beregister 

Negara. Dikeluarkannya PMK RI Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan 

Beregister Negara ini menimbulkan berbagai tanggapan serta kritikan, 

terutama berasal dari mahasiswa yang mengambil Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk). Sebelum adanya PMK RI Nomor 25/PMK.01/2014, 

setiap lulusan PPAk akan mendapat gelar Akuntan dan teregister Akuntan 

Negara melalui Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP) 

Kementerian Keuangan. Namun, kondisi tersebut berubah ketika 
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dikeluarkannya PMK RI Nomor 25/PMK.01/2014, dimana setiap lulusan 

PPAk akan diberikan register negara dari proses pendidikannya setelah lulus 

ujian Chartered Accountant yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI).  

Penelitian yang dilakukan Guhti Ayu Sri Wardani dan Indira 

Januarti (2015) menggunakan teori perilaku rencanaan (theory of planned 

behavior) sebagai dasar dalam penelitian. Teori perilaku rencanaan (theory 

of planned behavior) merupakan pengembangan dari teori tindakan 

beralasan (theory of reasoned action) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). 

Theory of planned behavior menjelaskan mengenai faktor yang 

menyebabkan individu berperilaku tertentu. Menurut theory of planned 

behavior, niat (intention) menjadi faktor utama individu untuk melakukan 

suatu perilaku tertentu (Beck dan Ajzen, 1991 dalam Guhti Ayu Sri 

Wardani dan Indira Januarti, 2015). Niat merupakan faktor pemotivasi yang 

menimbulkan kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau 

tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Dalam theory of planned behavior 

dijelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku 

dipengaruhi oleh tiga faktor utama, antara lain: sikap terhadap perilaku 

(attitude towards behavior), norma subjektif (subjective norm) serta kontrol 

perilaku persepsian (perceived behavior control). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian Guhti Ayu Sri Wardani 

dan Indira Januarti (2015) yaitu terdiri dari mahasiswa Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi serta mahasiswa PPAk Universitas 
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Diponegoro. Sedangkan sampel yang diambil berasal dari mahasiswa 

lulusan S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi tahun 2015 dan 

mahasiswa PPAk angkatan 2014 dan 2015 Universitas Diponegoro. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian terdahulu 

menggunakan teknik pengambilan sampel purposive atau judgemental 

sampling. Penentuan jumlah sampel yang diambil menggunakan rumus 

Slovin sehingga diperoleh batas minimal pengambilan sampel sebesar 80 

orang. 

Variabel dependen yang digunakan di dalam penelitian kali ini oleh 

Guhti Ayu Sri Wardani dan Indira Januarti (2015) adalah niat untuk 

mengambil Chartered Accountant. Sedangkan variabel independen yang 

digunakannya meliputi sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior), 

norma subjektif (subjective norm) serta kontrol perilaku persepsian 

(perceived behavior control). Penelitian yang dilakukan Guhti Ayu Sri 

Wardani dan Indira Januarti (2015) ini menggunakan data primer yang 

diperoleh secara langsung dari partisipan berupa kuesioner. Jumlah 

kuesioner yang disebar sebanyak 200 kuesioner, dan yang kembali dan 

dapat diolah sebanyak 107 kuesioner. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh Guhti 

Ayu Sri Wardani dan Indira Januarti (2015), antara lain: (i) sikap terhadap 

perilaku tidak berpengaruh signifikan terhadap niat untuk mengambil 

Chartered Accountant, (ii) Norma subjektif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap niat untuk mengambil Chartered Accountant, (iii) 
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Kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh signifikan terhadap niat 

untuk mengambil Chartered Accountant. 

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Guhti Ayu Sri 

Wardani dan Indira Januarti (2015), dapat diketahui bahwa masih terdapat 

adanya keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasan yang dimaksud adalah 

terbatasnya jumlah sampel yang hanya terdiri dari satu universitas yaitu 

Universitas Diponegoro. Terbatasnya jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan 

untuk subjek penelitian yang lain. Oleh karena itu, pada penelitian ini, saya 

bermaksud untuk menambahkan jumlah sampel universitas yang digunakan 

sebagai partisipan dalam penelitian, sehingga diharapkan hasil penelitian ini 

dapat memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa aktif S1 program studi akuntansi 

fakultas ekonomi dari perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta 

angkatan 2016 di Kota Semarang. Perguruan tinggi negeri yang digunakan 

yaitu Universitas Negeri Semarang dan Universitas Islam Sultan Agung, 

sedangkan perguruan tinggi swasta yang digunakan yaitu Universitas 

Katolik Soegijapranata dan Universitas Dian Nuswantoro. Dasar pemilihan 

perguruan tinggi tersebut sebagai objek penelitian yaitu didasarkan pada 

pencapaian akreditasi A yang dimiliki oleh masing-masing universitas dan 

program studi akuntansi serta perguruan tinggi di Kota Semarang yang tidak 

memiliki program pendidikan profesi akuntansi (PPAk). 
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Selain itu, penelitian Guhti Ayu Sri Wardani dan Indira Januarti 

(2015) juga memberi saran kepada peneliti selanjutnya untuk dapat 

menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi niat mahasiswa 

untuk mengambil sertifikasi Chartered Accountant. Maka dari itu, dalam 

penelitian ini ditambahkan variabel keyakinan diri (self-efficacy).  Yang 

diperkirakan memiliki pengaruh terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk 

mengambil sertifikasi Chartered Accountant. Keyakinan diri (self-efficacy) 

menurut Bandura (1986) dalam Jogiyanto (2007: 267) merupakan 

pertimbangan seseorang terkait kemampuannya untuk mengorganisasikan 

dan melakukan sekumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk mendapatkan 

kinerja yang direncanakan. Keyakinan diri (self-efficacy) seseorang terhadap 

kemampuan yang dimilikinya, akan mempengaruhi pilihan seseorang dalam 

melakukan perilaku, usaha dan tekad terlebih pada saat menghadapi 

halangan dalam mencapai kinerja dari suatu perilaku tersebut. Maka dari itu, 

keyakinan diri sangat diperlukan dalam diri seseorang untuk menjadikan 

dirinya lebih baik serta memiliki kinerja yang tinggi. Dengan demikian, 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat 

variabel, antara lain: keyakinan diri (self-efficacy), sikap terhadap perilaku 

(attitude towards behavior), norma subjektif (subjective norm), serta kontrol 

perilaku persepsian (perceived behavioral control). 

Dalam penelitian ini juga ditambahkan teori kognitif sosial (social 

cognitive theory) yang dikembangkan oleh Bandura (1986) dalam Jogiyanto 

(2007) sebagai dasar penelitian pada variabel keyakinan diri (self-efficacy). 
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Teori kognitif sosial merupakan teori mengenai perilaku individual. 

Sehingga dalam penelitian ini, konsep teori yang digunakan sebagai dasar 

penelitian terdiri dari teori kognitif sosial (social cognitive theory) dan teori 

perilaku rencanaan (theory of planned behavior). Variabel keyakinan diri 

(self-efficacy) didasarkan pada teori kognitif sosial (social cognitive theory), 

sedangkan variabel sikap terhadap perilaku (attitude towards behavior), 

norma subjektif (subjective norm), serta kontrol perilaku persepsian 

(perceived behavior control) didasarkan pada teori perilaku rencanaan 

(theory of planned behavior). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian yang berjudul “Faktor Keyakinan Diri, Sikap Terhadap 

Sertifikasi Chartered Accountant, Norma Subjektif, Serta Kontrol 

Perilaku Persepsian Terhadap Niat Mahasiswa Akuntansi Untuk 

Mengambil Sertifikasi Chartered Accountant”. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah keyakinan diri berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa 

akuntansi untuk mengambil sertifikasi Chartered Accountant? 

2. Apakah sikap pada sertifikasi Chartered Accountant berpengaruh 

positif terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi 

Chartered Accountant? 

3. Apakah norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa 

akuntansi untuk mengambil sertifikasi Chartered Accountant? 
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4. Apakah kontrol perilaku persepsian berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi Chartered 

Accountant? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui apakah keyakinan diri berpengaruh positif terhadap 

niat mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi 

Chartered Accountant. 

2. Mengetahui apakah sikap pada sertifikasi Chartered Accountant 

berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk 

mengambil sertifikasi Chartered Accountant. 

3. Mengetahui apakah norma subjektif berpengaruh positif 

terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi 

Chartered Accountant. 

4. Mengetahui apakah kontrol perilaku persepsian berpengaruh 

positif terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk mengambil 

sertifikasi Chartered Accountant. 

1.3.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, antara lain: 

a. Manfaat Riset 

Penelitian ini menjawab keterbatasan terkait jumlah sampel 

yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan menambahkan 
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jumlah universitas yang digunakan sebagai partisipan dalam 

penelitian saat ini sehingga dapat memiliki tingkat generalisasi 

yang lebih baik. Selain itu, dalam penelitian ini juga menerima 

saran dari penelitian terdahulu untuk menambahkan variabel lain 

yang dapat memiliki pengaruh terhadap niat mahasiswa untuk 

mengambil sertifikasi Chartered Accountant. 

b. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan informasi mengenai teori perilaku 

rencanaan (theory of planned behavior) yang dikemukakan oleh 

Ajzen sebagai dasar dalam meneliti variabel sikap terhadap 

perilaku (attitude towards behavior), norma subjektif (subjective 

norm), serta kontrol perilaku persepsian (perceived behavior 

control). Selain itu, dalam penelitian ini juga menambahkan 

teori kognitif sosial (social cognitive theory) sebagai dasar 

dalam melakukan penelitian pada variabel keyakinan diri (self-

efficacy). 

c. Manfaat Praktik 

Dengan adanya penelitian ini dapat mendorong kepala program 

studi akuntansi serta para dosen untuk melakukan sosialisasi 

serta memberikan edukasi kepada mahasiswa program studi 

akuntansi tentang pentingnya sertifikasi Chartered Accountant, 

sehingga dapat meningkatkan niat mahasiswa akuntansi untuk 

mengambil sertifikasi Chartered Accountant. 
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1.4  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guhti Ayu Sri Wardani dan Indira Januarti (2015) yang telah melakukan 

penelitian terdahulu dengan judul “Niat Untuk Mengambil Chartered 

Accountant Dengan Theory of Planned Behavior”. Variabel independen 

yang digunakan terdiri dari sikap terhadap perilaku (attitude towards 

behavior), norma subjektif (subjective norm) serta kontrol perilaku 

persepsian (perceived behavior control) terhadap variabel dependen 

yaitu niat untuk mengambil Chartered Accountant.  

 

Berdasarkan penelitian 

terdahulu, diketahui bahwa 

masih terdapat keterbatasan 

terkait jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian. 

Berdasarkan penelitian 

terdahulu, dapat diketahui bahwa 

mereka memberikan saran kepada 

penelitian selanjutnya untuk dapat 

menambahkan variabel lain yang 

dapat mempengaruhi niat untuk 

mengambil Chartered Accountant. 

 

Berdasarkan pada keterbatasan serta saran yang terdapat pada penelitian 

terdahulu, maka pada penelitian ini akan dilakukan:   

Motivasi dilakukannya penelitian oleh Guhti Ayu Sri Wardani dan Indira 

Januarti (2015) terkait dengan niat untuk mengambil Chartered 

Accountant tersebut didasarkan pada rasa keingintahuan mereka terhadap 

niat mahasiswa untuk mengambil Chartered Accountant setelah 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

25/PMK.01/2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Akuntan Beregister 

Negara. 
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Perubahan serta penambahan 

jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian 

ini. 

Penambahan variabel lain yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Teori kognitif sosial                                                                         

(social cognitive theory) 

Variabel keyakinan diri        

(self-efficacy) 

1.Universitas Negeri 

Semarang 

2.Universitas Katolik 

Soegijapranata 

3.Universitas Dian 

Nuswantoro 

4.Universitas Islam Sultan 

Agung 
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1.5  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari:  

BAB I  PENDAHULUAN  

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN 

HIPOTESIS 

Berisi tentang teori yang digunakan serta pengembangan 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN  

Berisi tentang objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, metode pengumpulan data, definisi dan pengukuran 

variabel, pengujian alat pengumpulan data, uji asumsi klasik, 

serta uji hipotesis. 

BAB IV  HASIL DAN ANALISIS  

Berisi tentang uraian perhitungan untuk menjawab 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini.  

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI 

Berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 


