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PENDAHULUAN 

 

 

1.1.   Latar Belakang 

Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang memiliki banyak 

peminat di banyak universitas di Indonesia. Hal ini disebabkan karena 

secara umum ilmu akuntansi selalu mengalami banyak perkembangan yang 

terus menerus, dimana hal ini menjawab tuntutan dunia profesionalisme 

kearah globalisasi. Seiring dengan semakin melesatnya perkembangan dan 

tuntunan dunia, hal ini menyebabkan semakin meluasnya profesi akuntan 

yang memiliki hubungan yang erat dengan tata nilai dan budaya yang 

berkembang bukan hanya dilingkungan bisnis melainkan juga dikalangan 

masyarakat.  Profesi akuntan tidak terlepas dari lingkungan bisnis yang 

terjadi di negeri ini, karena profesi akuntan menjadi salah satu pelaku aktif 

di dunia bisnis dan ekonomi. Menurut Siegel dan Marconi (1989), dalam 

Lubis (2010), Akuntansi adalah suatu disiplin jasa yang mampu 

memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah 

keuangan perusahaan guna membantu pemakai internal dan eksternal dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi.  

Banyaknya peminat  dalam jurusan akuntansi juga dikarenakan sarjana 

akuntansi memiliki paling sedikit empat alternatif langkah yang dapat 

ditempuh. Pertama, setelah menyelesaikan program sarjana dalam jurusan 
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akuntansi, seorang sarjana langsung dapat bekerja. Kedua, setelah 

menyelesaikan program sarjana dapat langsung melanjutkan ke jenjang 

pendidikan S2. Ketiga, setelah menyelesaikan program sarjana bila tidak 

ingin bekerja dilingkungan perkantoran, seorang sarjana dapat 

berkecimpung di dunia bisnis yaitu  menjadi pengusaha dan menciptakan 

lapangan kerja. Dan keempat, setelah menyelesaikan program sarjana, 

seorang sarjana dapat melanjutkan Pendidikan Profesi Akuntansi untuk 

menjadi seorang akuntan, baik itu akuntan publik, akuntan pendidik, 

akuntan pemerintahan, maupun akuntan peusahaan.  

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan jenjang pendidikan 

tambahan yang dapat diambil bagi lulusan sarjana ekonomi jurusan 

akuntansi yang ingin mendapat gelar akuntan. Pendidikan Profesi Akuntansi 

ini dahulunya adalah di monopoli oleh Universitas atau Perguruan Tinggi 

Negeri tertentu yang diberi hak istimewa oleh Departemen Pendidikan 

Nasional yang didasari atas Undang-Undang No. 34 tahun 1954, yang 

menyatakan bahwa gelar akuntan diberikan kepada lulusan Perguruan 

Tinggi Negeri yang ditunjuk pemerintah dan atau perguruan tinggi negeri 

atau swasta yang mempunyai syarat untuk menghasilkan akuntan atas 

proses pendidikannya. 

Alasan tersebut diatas kemudian menyebabkan organisasi akuntan yaitu 

Ikatan Akuntansi Indonesia dan Departemen Pendidikan Nasional melalui 

Dirjen Dikti merasa perlu meninjau kembali peraturan yang berlaku untuk 

menghasilkan akuntan yang profesional. Melalui Surat Keputusan (SK) 
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Mendiknas No.179/U/2001 yang menyatakan bahwa lulusan sarjana S1 

jurusan akuntansi berkesempatan menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi 

di perguruan tinggi  yang telah ditunjuk oleh Derektorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi, dan Surat Keputusan Mendiknas No 180/2001 tentang 

pengangkatan panitia ahli persamaan ijazah akuntan, serta ditandatangani 

Nota Kesepahaman (MOU) pada tanggal 28 Maret 2002.  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung adalah penyelenggara 

pertama PPAk (Pendidikan Profesi Akuntansi) di Provinsi Lampung. Para 

sarjana maupun calon sarjana jurusan akuntansi di Provinsi Lampung yang 

berminat menempuh atau mengambil Pendidikan Profesi Akuntansi, 

tentunya akan memprioritaskan mengambil PPAk tersebut di Universitas 

Lampung.  

Peneliti tertarik untuk meneliti  mengenai Pengaruh Motivasi terhadap 

Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi, ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui seberapa besar minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi setelah 

menyelesaikan program sarjana serta ingin mengetahui faktor-faktor  yang 

menyebabkan mahasiswa akuntansi berminat untuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi, selain Pendidikan Profesi Akuntansi juga menjamin 

kemudahan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan finansial yang baik, 

pada penelitian ini peneliti menduga motivasi sebagai variabel atau faktor 

yang menyebabkan mahasiswa akuntansi berminat untuk mengikuti PPAk . 



4 
 

Penelitian ini merepikasi dari  beberapa penelitian terdahulu mengenai 

pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Sebelumnya 

Widyastuti, dkk (2004), telah meneliti pengaruh motivasi terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti (PPAk) di enam perguruan tinggi 

yaitu UPN, STIE YKPN, UII, UAJY, Sanata Dharma, dan UGM. Hasil 

penelitian Widyastuti, dkk (2004), ini menunjukkan ada pengaruh motivasi 

karir terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk, sedangkan motivasi 

kualitas dan motivasi ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Benny dan Yuskar (2006), meneliti 

pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

pendidikan profesi akuntansi, di Kota Padang. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa motivasi kualitas dan motivasi karir memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Sedangkan motivasi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

R Gultom (2007), telah meneliti pengaruh motivasi kualitas, motivasi 

ekonomi dan motivasi karir terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti 

PPAk di Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa keinginan untuk terjun lebih jauh dalam 

bidang akuntansi dengan mengikuti PPAk setidaknya didasari oleh niat 

meningkatkan kualitas, memperbaiki keadaan secara finansial dan 

peningkatan karir kepada yang lebih baik.  
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Lisnasari dan Fitriany (2008), yang melakukan penelitian tentang faktor-

faktor yang mempungaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

PPAk di Universitas Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi 

karir mempengaruhi secara signifikan minat mahasiswa akuntansi FE UI 

untuk mengikuti PPAk, sedangkan motivasi ekonomi tidak mempengaruhi 

secara signifikan minat mahasiswa akuntansi FE UI untuk mengikuti PPAk. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Benny dan 

Yuskar (2006). 

Mahmud (2008), yang meneliti mengenai pengaruh mahasiswa untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan di perguruan tinggi negeri maupun 

swasta di Kota Semarang. Hasilnya adalah bahwa motivasi kualitas, 

motivasi ekonomi dan motivasi sosial memiliki koefisien kearah positif 

terhadap minat, sedangkan motivasi karir tidak berpengaruh secara 

signifikan. Ikbal (2011), yang meneliti mengenai pengaruh motivasi 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk di 

Universitas Diponegoro Semarang. Hasilnya menyatakan bahwa motivasi 

kualitas, motivasi karir dan motivasi ekonomi memiliki pengaruh positif 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk. 

Berdasarkan fenomena tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai, “Pengaruh Motivasi Terhadap Minat 

Mahasiswa  Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi: 

Studi  pada Mahasiswa Akuntansi.” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah mengenai jumlah peserta 

PPAk yang memiliki perbandingan yang lebih sedikit dari pada lulusan atau  

sarjana akuntansi yang rata-rata lebih dari 100 mahasiswa disetiap angkatan 

atau tahunnya. Hal ini dibuktikan dari hanya 23 orang pada tahun 2010 dan 

13 orang pada tahun 2011 yang terdaftar sebagai peserta PPAk (data dari 

BAAK PPA FE Unila). Fenomena yang terjadi ini mungkin disebabkan 

karena kurangnya motivasi. Pada penelitian ini peneliti mencoba menduga, 

adakah faktor motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti PPAk?.  Motivasi yang akan diteliti terdiri dari  motivasi 

kualitas, motivasi karir dan motivasi ekonomi, yaitu dijabarkan dalam 

rumusan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi? 

2. Adakah pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi? 

3. Adakah pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi? 

 

1.3. Batasan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memiliki batasan penelitian yaitu pada 

mahasiswa akuntansi S1 reguler universitas atau perguruan tinggi baik 

negeri maupun swasta di Kota Bandar Lampung yang terdiri dari: 
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Universitas Lampung, IBI Darmajaya, Universitas Bandar Lampung, 

Perguruan Tinggi Umitra Lampung, dan Prasetya Mandiri A2L & STIE 

Lampung, yang masih aktif sampai tahun akademik  2009/2010 atau 

sebelumnya. 

1.4.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh motivasi kualitas, motivasi karir dan motivasi 

ekonomi terhadap minat atau keinginan mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi akuntansi. 

2. Menganalisis untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai 

pengaruh motivasi kualitas, motivasi karir dan motivasi ekonomi 

terhadap minat atau keinginan mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi akuntansi. 

1.4.2. Manfaat Penelitian  

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa akuntansi Universitas Lampung khususnya dan 

universitas, institut atau perguruan tinggi swasta di Provinsi Lampung 

umumnya, penelitian ini dapat memberikan sedikit wawasan untuk 

dapat menentukan pilihan atau mempersiapkan diri apabila hendak 

mengambil Pendidikan Profesi Akuntansi. 
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2. Bagi Universitas Lampung khususnya yang telah menyelenggarakan 

PPAk, agar dapat meningkatkan kualitas, sosialisasi serta promosi 

sehingga dapat menghasilkan akuntan-akuntan yang berkualitas dan 

profesional. 

3. Bagi penulis, akan menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai 

motivasi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat memberikan 

informasi yang bermanfaat. 


