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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Perekonomian suatu negara yang sedang tumbuh dan berkembang, sebaiknya 

didukung juga dengan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan demikian sumber daya 

manusia yang akan menjadi tenaga kerja haruslah di pilih dengan sangat hati-hati 

agar menghasilkan output yang baik. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas salah satunya didukung dengan banyaknya perguruan tinggi negeri 

maupun swasta yang menghasilkan sarjana-sarjana, di perguruan tinggi banyak 

cabang atau jurusan yang bisa dipilih salah satunya yaitu akuntansi.   

Jurusan akuntansi ialah salah satu jurusan dalam fakultas ekonomi, lulusan 

sarjana akuntansi akan dihadapkan dengan berbagai pilihan untuk melanjutkan ke 

jenjang berikutnya dengan mengambil S-2 atau terjun dalam dunia pekerjaan, seperti 

menjadi karyawan atau bekerja pada perusahaan swasta maupun menjadi pegawai di 

instansi pemerintah atau berkarir misalnya menjadi akuntan publik, akuntan 

pemerintah, akuntan pendidik, atau akuntan intern. 

Profesi akuntan publik sangatlah di butuhkan untuk perekonomian Indonesia dan 

dunia usaha dengan pelaporan laporan keuangan yang transparasi, dan efisien, semua 

ini juga tertuang dalam Undang-undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011. Jadi 

peran utama dari profesi akuntan publik ini adalah untuk meningkatkan kredibilitas
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dan kualitas informasi yang tertuang dalam laporan keuangan suatu entitas. Dalam 

hal ini profesi Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat dalam 

memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan suatu entitas (Susanto, dkk, 

2014). 

Indonesia saat ini sangat minin akuntan publik, sekretaris DPP Ikatan Nasional 

Konsultan Indonesia (INKINDO) Jawa Timur, Adi Prawito mengungkapkan, jumlah 

akuntan di Indonesia masih minim. Mengacu data INKINDO, Adi membandingkan 

jumlah profesi akuntan di beberapa negara anggota Asean.  Di Thailand, jumlah 

akuntan sebanyak 56.125 orang, Malaysia berjumlah 30.236 orang, di Singapura 

sebanyak 27.394, di Filipina sebanyak 19.573 akuntan, dan di Indonesia sebanyak 

15.940 orang. "Masih minimnya jumlah akuntan di Indonesia didandingkan dengan 

akuntan asing di Asia Tenggara, menjadikan Ikatan Akuntan Indoensia (IAI) sebagai 

lembaga profesional akuntansi terus berupaya melakukan sertifikasi akuntan untuk 

menjadi akuntan profesional," kata Adi di Malang, Ahad (20/3/16) (Republika.co.id). 

Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik telah disahkan menjadi Undang-

Undang Akuntan Publik No 5 Tahun 2011 pada tanggal 03 Mei dan yang sedang 

menjadi sorotan mahasiswa pendidikan akuntansi adalah penjelasan pasal 6 ayat 1 

huruf a yang berbunyi “Yang dapat mengikuti profesi akuntan publik adalah 

seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan minimal strata 1 (S1), diploma IV (D 

IV) atau yang setara“. 

Menurut penelitian Susilowati (2012) persepsi mahasiwa yang pro (menerima) 

adanya penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik 
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karena para mahasiswa yakin memiliki kualitas yang lebih baik sehingga mereka 

optimis lulusan dari jurusan akuntansi tetap bisa bersaing dengan lulusan non 

akuntansi. Mahasiswa yang kontra (menolak) adanya penerapan Undang-Undang 

No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik memiliki persepsi bahwa nantinya kualitas 

dari Akuntan Publik akan dipertanyakan apabila yang berhak mengikuti pendidikan 

profesi akuntan publik tidak hanya dari lulusan jurusan akuntansi, disisi lain profesi 

akuntan publik memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Good 

Corporate Governance (GCG) dan menunjang pembangunan sosial. Sedangkan 

mahasiswa yang netral menyikapi dengan adanya Undang-Undang No 5 Tahun 2011 

tentang Akuntan Publik dengan biasa saja, tanpa adanya rasa kekhawatiran. 

Mahasiswa yang netral menyikapi dengan tetap melakukan berbagai kegiatan guna 

menunjang pencapaian karir.   

Perencanaan karir adalah sesuatu yang penting untuk di pikirkan oleh mahasiswa 

dimana nantinya setelah menyelesaikan kuliah mereka akan dihadapkan dengan dunia 

kerja yang beragam dan komplek. Apalagi dunia akuntan publik tidaklah ringan dan 

persaingan yang ketat dari berbagai universitas negeri maupun swasta. Lebih lanjut 

Mondy dalam Susilowati (2012) menyatakan bahwa perencanaan karir (career 

planning) merupakan proses mengidentifikasi dan mengambil langkah langkah dalam 

mencapai tujuan-tujuan karirnya. 

Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang akuntan publik para 

mahasiswa akan termotivasi untuk mengambil profesi sebagai akuntan publik. 

Menurut Kurniawan (2014) motivasi disebabkan adanya dorongan dari dalam diri 
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mahasiswa dengan mendapatkan gelar akuntan akan memiliki kompetensi yang lebih 

dari pada lulusan S-1 akuntansi sehingga dapat menjadi lebih profesional yang dapat 

berpengaruh terhadap karier yang lebih baik lagi di bidang akuntansi. 

Untuk menjadi akuntan publik yang professional setidaknya mahasiswa 

mempuyai keahlian pengetahuan akuntansi yang bagus, etika yang baik serta optimis 

guna melahirkan profesi akuntan publik yang lebih berkualitas dan mereka dapatkan 

selama kurang lebih 4 tahun kuliah di jurusan akuntansi 

Menurut Noordjanah (2011) Siswa yang optimis tidak memandang masalah 

sebagai akhir dari usahanya tetapi justru akan berusaha menyelesaikan dan keluar dari 

masalah tersebut. Individu (siswa) dengan sifat optimisme yang tinggi cenderung 

lebih sehat karena memiliki keinginan untuk menjadi orang yang bisa menghasilkan 

sesuatu, memiliki harapan yang positif. Selain itu individu dengan optimisme tinggi 

lebih cerdas secara emosi, seperti tidak mudah putus asa, tidak merasa bodoh dan 

tidak mudah mengalami depresi sehingga ketika mengalami kegagalan akan direspon 

dengan positif dan lebih memilih untuk mencari jalan keluarnya. Ciri-ciri individu 

yang optimis adalah mereka jarang menderita depresi dan lebih mudah mencapai 

kesuksesan dalam hidup, memiliki kepercayaan, dapat berubah ke arah yang lebih 

baik, adanya pemikiran dan kepercayaan mencapai sesuatu yang lebih, dan selalu 

berjuang dengan kesadaran penuh. 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Adhitya Reza Kurniawan (2014) meneliti 

Pengaruh Motivasi Karir, Motivasi Ekonomi, dan Motivasi Gelar Terhadap Minat  

Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Hasil dari penelitian 
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ini, bahwa motivasi karier dan motivasi gelar berpengaruh signifikan terhadap minat 

mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mengikuti 

PPAk. Penelitian Putu Adi Susanto, dkk (2014) meneliti Pengaruh Persepsi 

Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 Terhadap 

Motivasi, Optimisme dan Perencanaan Karir. Hasil dari penelitian ini menunjukan 

bahwa penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Akuntan Publik No.5 Tahun 

2011 yang berbunyi “.. Yang dapat mengikuti pendidikan profesi akuntan publik

adalah seseorang yang memiliki pendidikan minimal sarjana strata 1 (S-1), diploma 

IV (D-IV),atauyangsetara”berpengaruhpositifterhadapmotivasi,optimismeserta

perencanaan karir mahasiswa. Penelitian Nurdian Susilowati (2012) meneliti Sikap 

Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Akuntan Publik Pada Optimisme dan 

Perencanaan Karir. Hasil dari penelitian ini, menunjukan bahwa sikap mahasiswa atas 

Undang-Undang Akuntan publik memunculkan optimisme dan perencanaan pilihan 

karir. Penelitian Andjarwati Noordjanah (2011) meneliti Hubungan Harga Diri dan 

Optimisme dengan Motivasi Belajar Pada Siswa MAN Maguwoharjo Sleman 

Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah  pertama, ada hubungan antara harga diri dan 

optimisme dengan motivasi belajar. Kedua, ada hubungan antara harga diri dengan 

motivasi belajar. Semakin tinggi harga diri siswa semakin tinggi pula motivasi 

belajarnya. Ketiga, ada hubungan antara optimisme dengan motivasi belajar, semakin 

tinggi rasa optimisme siswa akan semakin tinggi pula motivasi belajar mereka. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel 

motivasinya dimana varibel motivasi dalam penelitian ini dikembangkan menjadi tiga 

bagian yaitu motivasi karir, motivasi gelar, dan motivasi kualitas. Berdasarkan 

paparan di atas, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik No.5 Pasal 6 Tahun 2011, 

Motivasi, dan Optimisme Terhadap Perencanaan Karir (Studi Empiris Pada 

Mahasiswa Akuntansi S1 UIN Suska Riau”. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik No.5 Pasal 6 Tahun 2011 

berpengaruh terhadap perencanaan karir mahasiswa Akuntansi UIN Suska Riau? 

2. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap perencanaan karir mahasiswa Akuntansi 

UIN Suska Riau? 

3. Apakah Optimisme berpengaruh terhadap perencanaan karir mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau? 

4. Apakah Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik No.5 Pasal 6 Tahun 2011, 

Motivasi, dan Optimisme berpengaruh terhadap perencanaan karir mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau? 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik No.5 

Pasal 6 Tahun 2011 terhadap perencanaan karir mahasiswa Akuntansi UIN Suska 

Riau. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh Motivasi terhadap perencanaan karir mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau.  

3. Untuk mengetahui Pengaruh Optimisme terhadap perencanaan karir mahasiswa 

Akuntansi UIN Suska Riau.  

4. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Undang-Undang Akuntan Publik No.5 

Pasal 6 Tahun 2011, Motivasi, dan Optimisme terhadap perencanaan karir 

mahasiswa Akuntansi UIN Suska Riau. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada: 

1. Institusi pendidikan (Universitas) 

Dapat memberikan masukan untuk mempertimbangkan langkah-langkah  yang 

dapat membangkitkan kembali semangat mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja 

yang professional dan memberikan output yang bagus. 
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2. Peneliti berikutnya 

Memberikan informasi dan referensi untuk peneliti berikutnya yang akan 

melakukan penelitian dengan tema yang sama. 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam sistematika penulisan akan  diuraikan gambaran materi yang akan di bahas di 

dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori pendukung untuk masalah 

yang diteliti, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, pandangan 

islam mengenai masalah yang diteliti, kerangka penelitian, dan 

hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bai ini akan menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan, 

menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan  diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian 

dan saran berkaitan dengan penelitian yang ada. 


