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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Certified Public Accountant (CPA) telah memainkan peran penting dalam 

memfasilitasi transformasi dan pembangunan ekonomi negara. Namun masih ada 

kekurangan yang sangat banyak dari akuntan yang memenuhi syarat. Dengan 

memahami faktor-faktor yang dapat meningkatkan minat mahasiswa akuntansi 

dalam mengejar penunjukan CPA, pendidik akuntansi dapat secara efektif 

menetapkan aturan, merevisi kurikulum dan mendesain ulang sistem pelatihan 

untuk meningkatkan jumlah dan kualitas CPA. Selain itu, penelitian tentang CPA 

memberikan wawasan yang berguna untuk profesi akuntansi di negara berkembang 

lainnya yang berjuang dengan kekurangan akuntan publik yang berkualitas (Wen 

et al., 2015). 

 Penurunan kuantitas dan/atau kualitas mahasiswa jurusan akuntansi dan 

memasuki profesi telah menjadi isu yang memprihatinkan selama beberapa dekade 

(Tan dan Laswad, 2006). Myburgh (2005) berfokus pada faktor pilihan karir yang 

paling penting, untuk memungkinkan universitas meningkatkan dan 

mengembangkan bidang kurikulum akuntansi khusus yang bertanggung jawab 

untuk menarik siswa ke akuntansi. Akan tetapi, sampai dengan sekarang ini masih 

tercatat permasalahan rendahnya ketersediaaan CPA di Indonesia yang tercermin 

dari grafik di bawah ini. 
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Gambar 1.1. Rendahnya Ketersediaan CPA Indonesia 

 

Sumber: Institut Akuntan Publik Indonesia (2020) 

Tabel 1.1. Rendahnya Ketersediaan CPA Indonesia 

Kebutuhan CPA 452.000 orang 

Lulusan Akuntansi 265.000 orang 

Ketersediaan CPA 24.000 orang 

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2020) 

 Berdasarkan data terakhir dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 

Indonesia memiliki >265.000 mahasiswa akuntansi aktif bersumber dari 589 

universitas di seluruh Indonesia. Namun yang menjadi dasar fenomena 

permasalahan dalam penelitian ini adalah dari 452.000 jumlah kebutuhan CPA di 

Indonesia, dan >265.000 jumlah lulusan akuntansi, hanya ada 24.000 ketersediaan 

akuntan di Indonesia yang tercatat sebagai CPA di bawah naungan IAPI. Terdapat 

selisih kebutuhan CPA yang sangat banyak dan harus dibuat suatu strategi handal 

agar CPA Indonesia sukses di ASEAN. Apalagi Indonesia sudah memasuki era free 

market dalam ASEAN Economic Community. 
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 Data terakhir dari World Bank menunjukkan lulusan akuntansi dari negara-

negara ASEAN adalah 77.330 mahasiswa rata-rata per tahun. Apalagi Indonesia 

merupakan negara yang menghasilkan lulusan akuntansi paling banyak dan 

memberikan kontribusi 45% dari semua lulusan mahasiswa akuntansi ASEAN, 

karena Indonesia menghasilkan lulusan akuntansi >35.000 mahasiswa rata-rata per 

tahun. Angka ini dapat menggambarkan bahwa Indonesia sangat berpeluang 

menjadi negara yang memiliki profesi akuntan terkuat di ASEAN. 

 Pemerintah tetap berusaha agar para profesional memiliki kualifikasi 

internasional sehingga memudahkan persaingan di level global. Apalagi Global 

Competitiveness Index (GCI) Indonesia masih kalah dari negara ASEAN lain. 

Indonesia ada di urutan 37 dari total 140 negara, dan urutan itu masih di bawah 

Singapura urutan 2, Malaysia urutan 18 dan Thailand urutan 32. GCI merupakan 

indeks pengukur perkembangan seluruh faktor mempengaruhi produktivitas suatu 

negara, temasuk did alam faktor itu adalah ketersediaan CPA. 

Gambar 1.2. Urutan GCI Indonesia 

 

Sumber: Institut Akuntan Publik Indonesia (2020) 
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Tabel 1.2. Urutan GCI Indonesia 

Negara Urutan GCI 

Singapura 2 

Malaysia 18 

Thailand 32 

Indonesia 37 

Sumber: Institut Akuntan Publik Indonesia (2020) 

 Semenjak diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 25/PMK.01/2014 

tentang Akuntan Beregister Negara, kondisi CPA di Indoensia berkembang menjadi 

profesi yang menggiurkan karena memiliki lebih banyak prospek sekaligus 

tantangan untuk berkarir ke kawasan regional sampai global. Untuk itu, profesi 

CPA harus memiliki strategi handal untuk dapat mengikuti perkembangan dengan 

peningkatan profesionalisme dan kompetensi akuntansi secara terus menerus. IAPI 

sebagai organisasi profesi sepenuhnya memiliki kesadaran jika profesionalisme 

CPA Indonesia adalah tanggung jawab semua pemangku kepentingan, antara lain 

regulator, akademisi, dan organisasi profesi. Dibuthkan suatu kerjasama yang 

sangat progresif agar CPA Indonesia menjadi profesi diperhitungkan di kawasan 

regional sampai global. Keberhasilan akuntan Indonesia kuncinya ada pada 

pengaturan program sertifikasi profesi CPA sehingga masih dibutuhkannya suatu 

penelitian yang menganalisis faktor mempengaruhi rendahnya minat menjadi 

seorang CPA. 

 Riset ini mereplikasi dari riset Aziz et al. (2017) yang bertujuan untuk 

meningkatkan validitas eksternal dan generalisasi model penelitian dengan menguji 

model sama pada objek dan waktu berbeda (Hartono, 2013:149). Penelitian Aziz et 

al. (2017) tentang faktor mempengaruhi minat menjadi seorang CPA di University 

Kuala Lumpur Business School Malaysia. Oleh karena itu riset ini akan memakai 
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variabel dalam Aziz et al. (2017): gaji, keamanan kerja, prestise, kesempatan 

berkembang, nasihat orang sekitar, bantuan finansial dan kepribadian; dengan objek 

penelitian yang beda yaitu di Universitas Katolik Soegijapranata. Berdasarkan 

penjelasan diatas, penelitian ini berjudul ”Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata dan Minat Menjadi Certified Public 

Accountant.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berikut adalah perumusan masalah penelitian ini: 

1. Apakah gaji berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi 

menjadi Certified Public Accountant? 

2. Apakah keamanan kerja berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

akuntansi menjadi Certified Public Accountant? 

3. Apakah prestise berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi 

menjadi Certified Public Accountant? 

4. Apakah kesempatan berkembang berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa akuntansi menjadi Certified Public Accountant? 

5. Apakah nasihat orang sekitar berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

akuntansi menjadi Certified Public Accountant? 

6. Apakah bantuan finansial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

akuntansi menjadi Certified Public Accountant? 

7. Apakah kepribadian berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

akuntansi menjadi Certified Public Accountant? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan penelitian ini: 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaji terhadap minat mahasiswa akuntansi 

menjadi Certified Public Accountant. 

2. Untuk menganalisis pengaruh keamanan kerja terhadap minat mahasiswa 

akuntansi menjadi Certified Public Accountant. 

3. Untuk menganalisis pengaruh prestise terhadap minat mahasiswa akuntansi 

menjadi Certified Public Accountant. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kesempatan berkembang terhadap minat 

mahasiswa akuntansi menjadi Certified Public Accountant. 

5. Untuk menganalisis pengaruh nasihat orang sekitarterhadap minat 

mahasiswa akuntansi menjadi Certified Public Accountant. 

6. Untuk menganalisis pengaruh bantuan finansial terhadap minat mahasiswa 

akuntansi menjadi Certified Public Accountant. 

7. Untuk menganalisis kepribadian pengaruh terhadap minat mahasiswa 

akuntansi menjadi Certified Public Accountant. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Berikut adalah manfaat penelitian ini: 

1. Kontribusi praktis 

Memberikan kontribusi praktis bagi Progdi Akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata untuk dapat menentukan upaya menarik lebih banyak 

mahasiswa menjadi seorang CPA sehingga pada akhirnya Progdi Akuntansi 
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Universitas Katolik Soegijapranata juga akan mendapat manfaat dari alumni 

yang menjadi CPA dan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa agar 

mau menjadi akuntan profesional berkualitas. 

2. Kontribusi teoritis 

Memberikan kontribusi teoritis berupa tambahan riset yang berhubungan 

dengan Theory of Planned Behavior (TPB). 

3. Kontribusi riset 

Memberikan kontribusi riset berupa literatur pendidikan akuntansi yang ada 

dengan menyelidiki faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa akuntansi 

untuk menjadi seorang CPA.  
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