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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Dunia telah memasuki era digital dimana teknologi berkembang pesat dari 

waktu ke waktu dan hal tersebut mendorong banyak perusahaan untuk 

mempertimbangkan penggunaan teknologi canggih untuk melakukan pekerjaan yang 

mungkin dilakukan oleh manusia. Saat ini, otomatisasi dalam aktivitas akuntansi, audit, 

dan kepatuhan di tempat kerja mudah ditemukan. Hal tersebut menyebabkan gangguan 

besar pada tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja bahkan hilangnya profesi tertentu 

(Gardner, 2017). Yusoff et al. (2011) menyatakan bahwa profesi akuntansi tetap penting 

dan termasuk dalam karir global yang menjanjikan.  

 Data Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2020) menyebutkan bahwa adanya 

peningkatan jumlah mahasiswa akuntansi selama 20 tahun ini, dan 60% di antara 

lulusan mahasiswa fakultas Ekonomi merupakan lulusan dari program studi akuntansi. 

Tingkat kelulusan program studi akuntansi juga relatif tinggi yaitu sekitar 80%-90%, 

berjumlah ±35.000 sarjana akuntansi tiap tahunnya, namun jumlah akuntan publik 

hanya berkisar ±1.000 orang. Hal ini memperlihatkan yaitu rendahnya minat mahasiswa 

akuntansi dalam memilih karir di bidang akuntansi. 

 Asean Chartered Professional Accountant (Asean CPA), yang merupakan 

kualifikasi yang setara dan dapat melakukan praktik di 10 negara Asean. Asean CPA 

membuka peluang bagi para akuntan profesional untuk berkontribusi agar Asean dapat 

mencapai potensi ekonominya secara keseluruhan. Apabila ditinjau dari perbandingan 
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jumlah Asean CPA dengan jumlah lulusan akuntansi di Indonesia maka terlihat bukti 

lain permasalahan dalam penelitian ini yaitu rendahnya minat mahasiswa akuntansi 

dalam memilih karir di bidang akuntansi. 

Tabel 1.1. Perbandingan Asean CPA dan Lulusan Akuntansi 

Negara Jumlah Asean CPA Jumlah Lulusan Akuntansi % 

Indonesia 1.291 35.000 3.7% 

Malaysia 873 5.000 17.5% 

Thailand 593 20.000 3.0% 

Singapura 592 2.000 29.6% 

Myanmar 403 1.080 37.3% 

Filipina 18 15.000 0.1% 

Grafik 1.1. Perbandingan Asean CPA dan Lulusan Akuntansi 

 

Sumber: IAI (2020) 
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Malaysia sebesar 17,5%, Singapura 29,65% dan Myanmar 37,3%. Memang masih ada 

negara lain yang memiliki prosentase lebih kecil seperti Filipina (0,1%) atau Thailand 

(3,0%), namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang ±250 

juta perbandingan jumlah Asean CPA dengan jumlah penduduk sebesar 1:250.000. 

Padahal di Malaysia perbandingan jumlah Asean CPA dengan jumlah penduduk sebesar 

1:23.000. Artinya masih ada ketimpangan antara jumlah penduduk, jumlah lulusan 

akuntansi, dengan minat mahasiswa akuntansi memilih karir di bidang akuntansi inilah 

yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. 

 Di satu sisi, teknologi menyebabkan beberapa risiko dan di sisi lain, teknologi 

mampu menawarkan peluang. Teknologi memberikan kesempatan kepada staf untuk 

fokus pada aktivitas yang menawarkan nilai tambah yang lebih tinggi. Peluang ini harus 

didukung oleh pengetahuan yang berkualitas tentang akuntan masa depan karena 

banyak perusahaan saat ini menawarkan pekerjaan bagi individu dengan keterampilan 

dan kompetensi baru. Mereka yang memiliki keterampilan, pengalaman dan kompetensi 

yang tepat untuk menavigasi organisasi di masa-masa sulit terus diminati. Seiring 

dengan perubahan permintaan dan harapan pemberi kerja kepada akuntan, kesadaran 

atau keinginan tentang perlunya meningkatkan kompetensi dan keterampilan baru akan 

sangat dibutuhkan bagi akuntan masa depan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan 

kerja yang dinamis (Gardner, 2017). 

 Minat (intention) mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan saat ini sangat 

bergantung pada sikap (attitude) mereka. Sikap sebagai konstruk yang paling banyak 

diterapkan untuk memprediksi minat berperilaku. Studi empiris lainnya juga 

menunjukkan bahwa sikap individu merupakan konstruk yang sangat berpengaruh 

terhadap minat individu kemudian atas perilaku individu dan prestasi kerja. Sikap 
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mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri, tetapi juga lingkungan belajar 

di sekitarnya yaitu para pendidik. Pendidik merupakan pihak yang berperan penting 

dalam keseluruhan proses pendidikan dan bertanggung jawab untuk mendidik, 

membimbing, mengarahkan dan menjadi  panutan bagi siswanya. Peran pendidik dapat 

mengubah sikap dan persepsi mahasiswa terhadap pengetahuan menjadi pandangan 

yang lebih positif dan meningkatkan minat mahasiswa dalam karir akuntansi sehingga 

dapat menjadi lulusan akuntansi yang unggul dan sukses (Hatane et al., 2020).  

 Lingkungan belajar juga mendukung keinginan mahasiswa untuk meningkatkan 

pengetahuan saat ini. Perguruan tinggi sebagai sarana untuk menimba ilmu perlu 

menciptakan lingkungan belajar yang mendorong keterampilan belajar. Lingkungan 

belajar yang berkualitas juga perlu mampu memfasilitasi kemandirian yang efektif. 

Upaya pembelajaran di mana keterampilan belajar mandiri sangat penting untuk 

mempersiapkan lulusan menghadapi kenyataan dan lingkungan bisnis yang dinamis. 

Namun hingga saat ini masih banyak perguruan tinggi yang menyelenggarakan 

kurikulum tradisional sebagai pedoman bagi mahasiswanya. Kurikulum harus diubah 

dan disesuaikan dengan kurikulum kompetensi yang terintegrasi dan pembelajaran yang 

lebih aktif seiring dengan perubahan jaman (Foong dan Khoo, 2015).  

 Riset ini merupakan replikasi dari Hatane et al. (2020) yang meneliti peran 

mediasi minat meningkatkan pengetahuan saat ini pada pengaruh sikap dan lingkungan 

belajar terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam memilih karir di bidang akuntansi. 

Alasan melakukan replikasi pada riset ini adalah sebagai validitas eksternal sehingga 

akan menghasilkan penelitian yang dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua objek, 

situasi dan waktu yang berbeda (Hartono, 2013:149). Berdasarkan deskripsi yang telah 

dijabarkan sebelumnya, maka judul riset ini yaitu “Peran Mediasi Minat 
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Meningkatkan Pengetahuan Saat Ini Pada Pengaruh Sikap dan Lingkungan 

Belajar Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata dalam Memilih Karir di Bidang Akuntansi.” 

 

1.2. Perumusan Masalah  

 Perumusan masalah riset ini: 

1. Apakah sikap berpengaruh positif terhadap minat meningkatkan pengetahuan 

saat ini? 

2. Apakah sikap berpengaruh positif terhadap minat memilih karir di bidang 

akuntansi? 

3. Apakah minat meningkatkan pengetahuan saat ini memediasi pengaruh sikap 

terhadap minat memilih karir di bidang akuntansi? 

4. Apakah lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap minat meningkatkan 

pengetahuan saat ini? 

5. Apakah lingkungan belajar berpengaruh positif terhadap minat memilih karir di 

bidang akuntansi? 

6. Apakah minat meningkatkan pengetahuan saat ini memediasi pengaruh 

lingkungan belajar terhadap minat memilih karir di bidang akuntansi? 

7. Apakah minat meningkatkan pengetahuan saat ini berpengaruh positif terhadap 

minat memilih karir di bidang akuntansi? 

 

1.3. Tujuan Riset  

 Tujuan riset ini: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap minat meningkatkan pengetahuan 

saat ini. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap minat memilih karir di bidang 

akuntansi. 

3. Untuk mengetahui peran mediasi minat meningkatkan pengetahuan saat ini pada 

pengaruh sikap terhadap minat memilih karir di bidang akuntansi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan belajar terhadap minat meningkatkan 

pengetahuan saat ini. 

5. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan belajar terhadap minat memilih karir di 

bidang akuntansi. 

6. Untuk mengetahui peran mediasi minat meningkatkan pengetahuan saat ini pada 

pengaruh lingkungan belajar terhadap minat memilih karir di bidang akuntansi. 

7. Untuk mengetahui pengaruh minat meningkatkan pengetahuan saat ini terhadap 

minat memilih karir di bidang akuntansi. 
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1.4. Manfaat Riset 

 Manfaat riset ini: 

1. Kontribusi praktis 

Bagi program studi akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata, riset ini 

bermanfaat untuk menganalisis peran mediasi minat meningkatkan pengetahuan 

saat ini pada pengaruh sikap dan lingkungan belajar terhadap minat mahasiswa 

akuntansi dalam memilih karir di bidang akuntansi. 

2. Kontribusi riset 

Bagi riset selanjutnya, riset ini bermanfaat untuk memberikan validitas eksternal 

dari replikasi riset Hatane et al. (2020) yang menganalisis peran mediasi minat 

meningkatkan pengetahuan saat ini pada pengaruh sikap dan lingkungan belajar 

terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam memilih karir di bidang akuntansi. 

3. Kontribusi Teoritis 

Riset merupakan aplikasi dari Social Cognitive Career Theory (SCCT) yang 

bermanfaat untuk untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan 

seseorang. 

 

  


