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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dunia semakin berkembang pesat saat ini, salah satunya terlihat pada kondisi 

perekonomiannya. Segala perubahan demi perkembangan perekonomian telah disiapkan 

masing-masing negara. Hal ini juga berlaku di negara-negara ASEAN yang mulai nampak pada 

pembentukan kerjasama negara-negara ASEAN dalam dunia perdagangan yaitu Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015 (merdeka.com). Indonesia salah satu negara 

berkembang yang termasuk dalam bagian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang 

menerapkan sistem perdagangan bebas yang bertujuan menghilangkan hambatan perdagangan, 

salah satunya dalam hal penyediaan tenaga terampil di negara-negara ASEAN. Tentunya hal 

ini dapat menjadi bentuk persaingan ketat dalam menyediakan sumber daya manusia salah 

satunya tenaga akuntan. Persaingan ketat ini harus mendorong tenaga-tenaga akuntan di 

Indonesia agar lebih mampu bersaing di dunia internasional melalui kualifikasi yang 

dimilikinya. 

Menurut sumber kpap.go.id, dalam sebuah webinar di tahun 2020, Ketua KPAP 

(Komite Profesi Akuntan Publik) mengatakan bahwa data menunjukkan hanya terdapat 38.907 

perusahaan yang laporan keuangannya tahun 2018 telah di audit meskipun ratusan ribu 

perusahaan telah terdaftar secara administrasi dan diperparah dengan kondisi hanya 2.035 

perusahaan yang menyerahkan laporan keuangan teraudit nya kepada Kementerian 

Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi jasa akuntan sangat besar di Indonesia. 

Selain itu, menurut Tarkosunaryo, Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia, pada tahun 

2019 Indonesia hanya memiliki 4.000 akuntan bersertifikat CPA sedangkan Thailand memiliki 
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sekitar 12.000 akuntan bersertifikat CPA. Berdasarkan hal tersebut, tentunya penting 

meningkatkan minat akuntan dalam mengembangkan kualifikasi mereka untuk dapat bersaing 

di dunia internasional. 

Ujian CPA (Certified Public Accountant) yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI) merupakan salah satu program pengembangan profesi bagi akuntan 

sebagai tingkatan lanjutan untuk memiliki gelar dan pengetahuan hal baru dari program 

tersebut. Ujian Sertifikasi CPA diatur dalam UU Nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik, 

dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian nasional maka perlu tersedianya sumber 

daya manusia yang ahli dan kompeten dalam bidang akuntansi publik dengan berpegang teguh 

pada nilai-nilai, etika, kepatuhan, dan perilaku profesional yang memiliki keselarasan standar 

internasional (iapi.or.id). Ujian CPA mempunyai tiga tingkatan dalam mencapai gelarnya yaitu 

tingkat dasar, tingkat profesional, dan tingkat lanjutan. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

fokus pada minat mengikuti ujian tingkat dasar CPA untuk mendapatkan gelar ACPA. Pada 

tingkatan ini, kemampuan dan pengetahuan dasar seseorang diuji dalam bidang akuntansi, 

audit, bisnis, maupun keuangan. Untuk dapat mengikuti ujian ini, maka seseorang harus 

menempuh beberapa mata kuliah terlebih dahulu seperti akuntansi dan pelaporan keuangan, 

akuntansi biaya, pengantar audit dan asuransi, pengantar ekonomi makro dan mikro, pengantar 

manajemen, manajemen keuangan, perpajakan, hukum bisnis, dan sistem informasi (iapi.or.id). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu oleh Wijaya (2018) yaitu pengaruh 

motivasi ekonomi, motivasi prestasi, motivasi gelar, dan motivasi karir terhadap minat 

mahasiswa akuntansi dalam mengikuti ujian CPA. Penelitian ini menggunakan teori motivasi 

ERG dalam menjelaskan variabel-variabelnya. Teori ERG menjelaskan tentang kebutuhan 

manusia yang terletak pada tiga poin penting yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan, 

dan kebutuhan berkembang. Dalam penelitian ini, motivasi ekonomi menggambarkan tentang 

kebutuhan eksistensi manusia sesuai dengan teori ERG dimana manusia membutuhkan 
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kebutuhan untuk terus bertahan hidup salah satunya dengan meningkatkan perekonomiannya. 

Motivasi prestasi menggambarkan tentang kebutuhan hubungan manusia dalam teori ERG 

dimana manusia membutuhkan berhubungan dengan orang lain, salah satunya dengan diakui 

secara pribadi berdasarkan prestasi yang diraihnya. Motivasi gelar dan motivasi karir 

menggambarkan tentang kebutuhan berkembang pada manusia, dengan membutuhkan 

perkembangan dalam diri, maka manusia akan lebih termotivasi untuk meningkatkan 

kompetensinya demi karir dan pencapaian gelar yang lebih tinggi. 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menambahkan variabel independen yaitu motivasi 

belajar sebagai salah satu faktor motivasi yang berpengaruh pada minat mahasiswa akuntansi 

mengikuti ujian CPA. Motivasi belajar menggambarkan dorongan atau salah satu penggerak 

yang dapat dilakukan oleh mahasiswa mahasiswi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Dengan adanya motivasi ini, maka mahasiswa akan terdorong semangatnya untuk belajar 

dengan baik dan mencari ilmu yang baru demi tujuannya (Yuanfa, 2018). 

Teori ERG dapat dikaitkan dengan motivasi belajar dalam teori ERG memiliki 3 

komponen yaitu Eksistensi (Existence), Hubungan (Relatedness), dan Berkembang (Growth). 

Motivasi belajar dapat dikaitkan dengan salah satu komponen tersebut yaitu Berkembang 

(Growth) karena motivasi belajar dapat memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk 

melakukan belajar atau mengembangkan diri sesuai yang diinginkan. Adanya motivasi belajar 

membuat suatu kontribusi kebutuhan aktualisasi diri tercapai dan mahasiswa dapat 

menyumbangkan ide kreatif dan produktif dalam melakukan kegiatan kesehariannya. Menurut 

Hamdu dan Agustina (2011), motivasi belajar akan menjadi faktor yang mendorong siswa 

untuk meningkatkan pengembangan dirinya demi meraih tujuannya. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Yuanfa (2018) bahwa motivasi belajar berpengaruh positif terhadap 

minat mahasiswa ikut ujian CPA. Sehingga peneliti akan melakukan penelitian berjudul 
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“PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI 

DALAM MENGIKUTI UJIAN CPA DI KOTA SEMARANG” 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah motivasi prestasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi 

dalam mengikuti ujian CPA? 

2. Apakah motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam 

mengikuti ujian CPA? 

3. Apakah motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi 

dalam mengikuti ujian CPA? 

4. Apakah motivasi gelar berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam 

mengikuti ujian CPA? ` 

5. Apakah motivasi belajar berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi 

dalam mengikuti CPA? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh motivasi prestasi terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam 

mengikuti ujian CPA 

2. Mengetahui pengaruh motivasi karir terhadap terhadap minat mahasiswa akuntansi 

dalam mengikuti ujian CPA 

3. Mengetahui pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam 

mengikuti ujian CPA 

4. Mengetahui pengaruh motivasi gelar terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam 

mengikuti ujian CPA 

5. Mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam 

mengikuti ujian CPA 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis  

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan terkait 

pengimplementasian dari Teori ERG terhadap minat mahasiswa akuntansi 

dalam mengikuti ujian CPA tingkat dasar.  

2) Manfaat Praktek 

a) Bagi Universitas   

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

kepada Universitas mengenai minat mahasiswa mengikuti ujian CPA dan 

mendorong terciptanya lebih banyak mahasiswa akuntansi profesional yang 

mampu memiliki gelar CPA (Certified Public Accountant). 

b) Bagi IAPI 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat membantu IAPI (Institut 

Akuntan Publik Indonesia) mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA sehingga IAPI 

dapat memberikan dorongan lebih kuat kepada mahasiswa dalam mengikuti 

ujian CPA. 

c) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan 

ide baru kepada para peneliti selanjutnya terkhusus dalam topik pengaruh 

motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian CPA. 
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1.5. Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini, peneliti menuliskan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan, dan 

kerangka pemikiran penelitian.  

 BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab kedua ini, peneliti menulis teori-teori yang mendukung dan 

pengembangan hipotesis dalam penelitian ini. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ketiga ini, peneliti menjelaskan isi dari metode penelitian ini 

yang meliputi objek riset, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, dan uji hipotesis. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab keempat ini, peneliti menjelaskan hasil dari pengujian yang 

telah dilakukan dan pembahasan atas hasil tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab kelima ini, peneliti akan menarik kesimpulan atas penelitian 

yang telah dilakukan dan menjabarkan beberapa keterbatasan penelitian 

dan saran yang diberikan peneliti. 
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 1.6 Kerangka Konseptual 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual 
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