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2. BAB I 

3. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 Akuntansi adalah jurusan yang sangat populer dan banyak diminati oleh 

mahasiswa saat ini (Dewi & Ratnadi, 2018). Sebagian besar mahasiswa memilih 

jurusan ini adalah keinginan yang timbul dengan sendirinya dengan tujuan menjadi 

profesional di bidang akuntansi (Siwi, 2018). Namun beberapa tahun terakhir ini 

banyak timbul permasalahan yang terjadi pada perusahaan – perusahaan ternama 

yang ada di Indonesia (Ikbal, 2011). Seperti Skandal Fraud Akuntansi Menerpa 

Telecom dan PwC tahun 2017, Dengan adanya kasus dalam keprofesian akuntansi 

yang dilakukan oleh beberapa oknum membuat sebagian besar dapat menimbulkan 

keraguan dalam keandalan pendidikan tinggi akuntansi (Ikbal, 2011). Sedangkan 

akuntan dimasa mendatang akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi serta 

perusahaan yang ada di Indonesia. peranan akuntasi tidak hanya tentang 

pembukuan, tetapi juga tentang memberi analisa informasi manajemen, 

pengendalian internal, dan yang paling utama yaitu tentang strategi keuangan 

perusahaan. Analisis keuangan dan akuntansi akan berubah sifat dari retrospektif 

menjadi prediktif (Putri, 2010). 

 Menurut Julia (2015) pada dasarnya seorang mahasiswa berhak memilih 

apa langkah yang akan diambil setelah menempuh S1 Akuntansi, apakah akan 

melanjutkan ke jenjang S2 ataukah Melanjutkan keprofesian Akuntansi (PPAk). 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan tambahan Pendidikan untuk 

mahasiswa S1 Ekonomi Akuntansi yang ingin mendapatkan gelar (Akt). Dengan 

adanya gelar ini gelar akuntan tidak akan dimonopoli oleh Perguruan Tinggi 

tertentu. Oleh karena itu proses untuk mendapatkan gelar akuntan ini memiliki sifat 

diskriminatif, sifat tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu diskriminasi 

pemberian gelar akuntan dan tidak meratanya tingkat profesionalisme para akuntan 

(Aulia et al., 2019). Untuk menghindari deskriminatif, oleh karena itu pemerintah 

mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Mendikmas No. 179/U/2001 yang berisi 

bahwa lulusan S1 Ekonomi berhak mendapatkan atau menempuh Pendidikan 

Keprofesian Akuntansi (PPAk) pada perguruan tinggi yang telah diakui oleh 
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Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Dengan itu untuk meningkatkan standart 

keprofesionalisme hal itu didukung dengan adanya regulasi. Dengan itu untuk 

meningkatkan standart keprofesionalisme hal itu didukung dengan adanya regulasi. 

 Sapitri & Yaya (2015) mengemukakan hal tersebut belum bisa mendorong 

kemauan mahasiswa akuntansi dalam melanjutkan pendidikan keprofesian 

Akuntansi (PPAk). Hal ini dapat diketahui dari infomasi yang diberikan oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI), yang menyebutkan bahwa Indonesia memiliki anggota 

IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) sebanyak 15.940, Malaysian Institude of 

Accountans (MIA) sebanyak 30.236, Philippine Institude of Certified Public 

Accountans (PICPA) sebanyak 19.573, Institude of Singapore senayak 27.394, dan 

Thailand Federation of Accounting Proffesion (FAP) sebnyak 56.125. Hal ini 

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki anggota paling rendah yaitu 15.940 orang. 

Dibandingkan dengan Thailand yang memiliki jumlah anggota paling tinggi yaitu 

56.125. dari informasi yang ada bisa disimpulkan bahwa minat dalam Pendidikan 

profesi akuntansi yang ada di Indonesia sangat rendah. Mengingat pentingnya 

Pendidikan keprofesian Akuntansi (PPAK), IAI menerbitkan UU No.12 tahun 2012 

dimana UU tersebut menjelaskan tentang Pendidikan tinggi MOU antara ikti 

dengan IAI. Yang membahas tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi 

Akuntan. Salah satu persyaratan mengikuti PPAK itu dengan membayar sebesar 13 

Juta. Dimana menurut Setyaningsih (2016) bahwa rendahnya minat dalam 

meningkatkan profesional di tengah tingginya peningkatan profesionalisme 

akuntan, biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi alasan utama masyarakat 

Indonesia dalam menggapai ilmu. Biaya untuk gelar akuntan lebih besar 

dibandingkan dengan mendapatkan gelar sarjana ekonomi (S1). Mahasiswa yang 

tidak mampu untuk melanjutkan ke jenjang PPAk ini akan memilih bekerja terlebih 

dahulu dari pada mengikuti Pendidikan PPAk. Hal lain yang menyebabkan 

rendanya minat mahasiswa dalam mengikuti PPAK adalah motivasi (Nurhayani, 

2012) . 

 Karena motivasi menurut Simamora (2004:510) yaitu upaya yang akan 

menghasilkan kinerja dan akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Sementara 

Mangkunegara (2002:95) berpendapat “kondisi yang akan berpengaruh pada 

perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerjanya”. Motivasi sendiri terdapat 
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beberapa jenis diantaranya yaitu motivasi sosial, motivasi karir, dan motivasi 

ekonomi. Oleh karena itu motivasi dalam hal ini sangat berpengaruh pada diri 

seseorang untuk bisa menentukan apa yang akan diambil untuk masa depan (Julia, 

2015).  

 Motivasi dapat berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam melanjutkan 

pendidikan keprofesian, Hal ini dapat dikemukakan oleh peneletian terdahulu Yang 

ditulis oleh Nurhayani (2012) Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa 

Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) (Studi Emperis 

Pada Perguruan Tinggi Swasta Medan) menyatakan bahwa motivasi sosial, 

motivasi karir, dan motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa akuntansi pada perguruan tinggi swasta Medan untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Dari penelitian Dewi & Yadnyana (2012) 

Pengaruh Motivasi Sosial, Motivasi Karir, Kualitas Motivasi Dan Lama Pendidikan 

Terhadap Minat Mahasiswa Kuliah Akuntansi menemukan bahwa Motivasi Sosial, 

Motivasi Karir, Kualitas Motivasi Dan Lama Pendidikan berpengaruh signifikan 

Terhadap Minat Mahasiswa Kuliah Akuntansi. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Setyaningsih (2016) tentang Pengaruh Motivasi, Biaya Pendidikan, 

Dan Lama Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta) menemukan bahwa Pengaruh Motivasi, 

Biaya Pendidikan, Dan Lama Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi 

Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) berpengaruh secara 

signifikan tetapi variabel lama pendidikan tidak berpengaruh signifikan.  

 Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk 

Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Di Provinsi Lampung Julia  

(2015)  menemukan bahwa Pengaruh Motivasi berpengaruh signifikan Terhadap 

Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk).  Siwi (2018) Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi 

Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) menemukan bahwa 

motivasi kualitas berpengaruh signifikan, motivasi ekonomi tidak berpengaruh, 

motivasi karir tidak berpengaruh, dan motivasi gelar berpengaruh.  
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 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Nurhayani (2012) yang meneliti tentang Pengaruh Motivasi Terhadap Minat 

Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 

(Studi Empiris Pada Perguruan Tinggi Swasta Medan).  

 Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini menambahkan satu variabel biaya 

pendidikan dari penelitian yang sebelumnya yang hanya terdapat variabel motivasi 

sosial, motivasi karir, dan motivasi ekonomi. alasan penulis menambahkan variabel 

ini yaitu pada masa pandemi ini sebagian besar mahasiswa mungkin hanya berfikir 

bahwa pada masa pandemi ini untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi itu sangat 

tidak mungkin karena terhalang oleh biaya pendidikan mereka. dan oleh karena itu 

pentingnya motivasi bagi mahasiswa ataupun fresh graduate dalam pendidikan 

profesi akuntan itu sangat penting untuk menunjang karir sebagai akuntan 

kedepannya. Lalu perbedaan lainnya terletak pada tahun penelitian, objek 

penelitian, sampel penelitian serta populasi penelitian. Dalam penelitian ini, objek 

penelitiannya ditujukan untuk Perguruan Tinggi yang terdapat Program Studi 

Akuntansi dan Mahasiswa yang telah menempuh Pendidikan keprofesian Akuntan 

di Kota Surabaya dan juga Alasan peneliti memilih objek penelitian di Kota 

Surabaya yaitu Universitas yang terdapat PPAk terbanyak di jawa timur berada di 

kota Surabaya, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Surabaya (UBAYA), 

Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA), dan Stie Perbanas Surabaya.   

 Berdasarkan perbedaan yang ada dalam penelitian terdahulu, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh Motivasi 

Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) (Studi Emperis Pada Perguruan Tinggi Di Kota 

Surabaya)”.  

1.2 Rumusan Masalah   

Masalah yang akan diteliti dan dibahas yaitu :  

1. Apakah motivasi sosial berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi 

Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)? 
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2. Apakah motivasi karir berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi 

Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)? 

3. Apakah motivasi ekonomi berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi 

Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)? 

4. Apakah biaya pendidikan berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi 

Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :  

1. Untuk menguji pengaruh motivasi sosial terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi 

Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 

2. Untuk menguji pengaruh motivasi karir terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi 

Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi ekonomi terhadap Minat Mahasiswa 

Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 

4. Untuk menguji pengaruh biaya pendidikan terhadap Minat Mahasiswa 

Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari pelaksanaan penelitian : 

1.4.1 Manfaat teoritis : 

1. Untuk menambah wawasan dan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya. 

2. Diharapkan dapat menyajikan gambaran yang terbaru tentang Minat 

Mahasiswa di Kota Surabaya, dan langkah – langkah meningkatkan minat 

mahasiswa akuntansi dalam mengikuti Pendidikan Keprofesian Akuntansi 

(PPAk).  

1.4.2 Manfaat Praktis :  

1. Bagi Perguruan Tinggi  

Sebagai referensi perpustakaan dan hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan yang sejenis dan juga sebagai bahan evaluasi bagi 

perguruan tinggi guna meningkatkan minat mahasiswa dalam dunia pendidikan. 

2. Bagi Mahasiswa 
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Untuk memperoleh inormasi terkait motivasi mahasiswa akuntansi seberapa 

pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa mengikuti Pendidikan Keprofesian 

Akuntansi (PPAk). 

3. Bagi peneliti selanjutnya    

Penelitian ini bisa digunakan untuk referensi bagi penelitian sebelumnya dalam 

pengungkapan lingkungan 

1.5 Sistematika penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, Batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang deskripsi teori yang digunakan, kerangka berfikir 

dan hipotesis. 

BAB III KERANGKA METODOLOGI 

 Bab ini membahas metode penelitian, populasi;sampel;dan teknik 

penarikan sampel, instrumentasi penelitian, teknik pegumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan deskripsi daerah/institusi, deskripsi karakteristik 

responden, penyajian analisis data dan interpretasi hasil penelitian 

BAB V PENUTUP 

 Berisi uraian tentang kesimpulan dan rekomendasi 

  


