
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1   Pendidikan   

2.1.1.   Pengertian Pendidikan 

   Pada hakekatnya Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 

manusia untuk meningkatkan taraf  hidup ke arah yang lebih sempurna. 

   Pengertian Pendidikan menurut Undang-undang tentang Sistem 

Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 adalah: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 
masyrakat, bangsa, dan negara”.  

 

Dari uraian tersebut maka dapat dijelaskan Pendidikan merupakan salah satu 

faktor yang besar peranannya bagi kehidupan bangsa, karena pendidikan dapat 

mendorong dan menentukan maju dan mundurnya proses pengembangan bangsa 

dalam segala bidang. 

 

2.1.2.   Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia  

    Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia merupakan subsistem dari Sistem 

Pendidikan Nasional dan didefinisikan sebagai pendidikan pada jenjang yang 

lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur sekolah. Satuan Perguruan 

Tinggi, yang dapat berbentuk Akademik, Politeknik, Institut atau Universitas. 



 Menurut Paulina Pannen (2005:19) sebagai suatu sistem, Pendidikan 

Tinggi di Indonesia di gambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 

Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia 
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Sumber : Paulina Pannen, pendidikan sebagai suatu sistem (2005:19).  

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan masukkan bagi Sistem Pendidikan,  

diantaranya : 

1. Calon mahasiswa perguruan tinggi adalah siswa yang telah dinyatakan lulus 

atau telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dibuktikan dengan 

STTB (Surat Tanda Tamat Belajar). Selain itu untuk dapat diterima di 

perguruan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Negeri, calon mahasiswa 

tersebut harus memenuhi beberapa syarat, antara lain lulus UMPTN (Ujian 

Masuk Perguruan Tinggi Negeri). 

2. Dosen adalah tenaga pendidik pada Perguruan Tinggi yang khususnya di 

angkat dengan tugas utama mengajar. 

3. Fasilitas dan sarana pendukung proses belajar mengajar dapat berupa 

Kurikulum Perkuliahan, Ruang Perkuliahan, Labolatorium, Media-media 

Pendidikan, dan lain sebagainya.    
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Pada skala yang lebih kecil, yaitu proses belajar mengajar, dosen sebagai 

pengajar akan menggunakan pedoman dalam kurikulum dalam menjalankan 

tugasnya. Melalui proses belajar mengajar terjadi proses penyampaian informasi 

dan ilmu pengetahuan serta penanaman nilai maupun sikap. 

Hasil Pendidikan Tinggi yang berupa Sarjana-sarjana dalam berbagai 

bidang ilmu dan keahlian kemudian berkiprah dalam masyarakat atau lingkungan, 

dan mereka ini diterima di masyarakat atau lingkungan tersebut. Bila masyarakat 

atau lingkungan merasa bahwa keterlibatan para Sarjana tersebut banyak 

membantu meningkatkan kesejahteraan lingkungan, misalnya, maka hasil proses 

pendidikan tersebut mempunyai hasil guna dan nilai guna yang positif. 

 

2.1.3.   Pendidikan Akuntansi dan Perkembangannya di Indonesia  

Pendidikan di Indonesia terutama dilakukan dalam Strata Satu (S1) dan 

Diploma Tiga (D-III). Undang-undang No.34 tahun 1954 yang mengatur 

pemberian gelar Akuntan saat ini.  

Akuntan adalah seseorang yang melaksanakan pekerjaan akuntansi sesuai 

dengan undang-undang No.34 tahun 1954 tentang Jabatan Akuntan. Menurut 

undang-undang tersebut gelar Akuntan hanya dapat diberikan kepada:  

1. Mereka yang dinyatakan lulus dari Universitas Negeri Jurusan Akuntansi/ 

Badan Perguruan Tinggi lainnya yang dibentuk menurut undang-undang atau 

diakui oleh pemerintah. 

2. Mereka yang dinyatakan lulus dalam ujian lain menurut Pendapat Panitia-Ahli 

dapat menjalankan pekerjaan akuntan dan ijazahnya dapat disamakan dengan 

ijazah tersebut diatas.  

Mahasiswa yang menempuh program Pendidikan Profesi Akuntansi di 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 

menggunakan kurikulum yang dirancang untuk menghasilkan akuntan. .        

Pendidikan Akuntansi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. 

Pada awalnya, pendidikan akuntansi dilakukan dengan Sistem Continental. 

Pendidikan dengan sistem ini berlaku sampai sekitar tahun 1970-an. Mulai tahun 

1970-an dikenalkan pendidikan akuntansi dengan Sistem Anglo Saxson. Pada saat 



itu, kedua sistem digunakan bersama. Dalam praktik, dikenalkan Bond A dan 

Bond B yang menunjukan keahlian dalam bidang tata buku. Dalam Program 

Pendidikan Tinggi, sebagian lembaga pendidikan masih juga mengajarkan dua 

sistem tersebut. Perkembangan arah Pendidikan Tinggi di Indonesia menuju 

kepada Sistem Anglo Saxson dan meninggalkan Sistem Continental. 

Selain perubahan Sistem Pendidikan Akuntansi seperti diuraikan diatas, 

Pendidikan Akuntansi di Indonesia juga mengalami perubahan dalam jenjang 

pendidikannya. Pada mulanya Pendidikan Tinggi Akuntansi di Indonesia 

dilaksanakan sesuai dengan program di Negeri Belanda, yaitu menghasilkan 

Doktorandus. Dengan diterapkannya sistem pendidikan baru yang menggunakan 

sistem Satuan Kredit Semester (SKS), pendidikan tinggi akuntansi dilaksanakan 

melalui jenjang Strata I (S1), yang umumnya dinyatakan sebanding dengan 

program Undergraduate di Amerika Serikat. Dengan demikian, tersedia jenjang 

pendidikan diatas, yaitu program S1, S2 dan S3, seperti halnya perubahan dari 

Sistem Continental ke Sistem Anglo Saxson, program pendidikan tinggi juga 

berubah dari menghasilan Doktorandus menghasilkan Sarjana S1. 

Menurut Grahita Chandratin (Media Akuntansi, 2005:20) sekarang 

perkembangan pendidikan akuntansi sudah lebih baik. Ada beberapa indikator 

yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan tersebut, yaitu: 

1. Adanya Program Pasca Sarjana yang membuka konsentrasi akuntansi baik 

Program Master Magister maupun Program Doktor. Hal ini penting karena 

untuk menciptakan sistem pendidikan dan pengajaran akuntansi yang baik dan 

berkualitas perlu adanya professional of learning organization. Jumlah 

Professor dan Doktor di masa depan akan bertambah banyak, sehingga 

diharapkan Sistem Pendidikan Akuntansi dapat berkembang lebih baik. 

2. IAI Komparemen Akuntan Pendidik (IAI-KAPd) mengadakan simposium 

nasional akuntansi setiap tahun. Hal ini dapat memberikan inspirasi pada 

praktisi akademisi untuk meneliti. Dengan demikian diharapkan dapat 

menciptakan iklim penelitian yang berkembang lebih baik, baik dari segi 

metodologi maupun substansi keilmuan. Selain itu, juga sebagai upaya untuk 

membudayakan penelitian dibidang akuntansi. 



3. Penyusunan kurikulum akuntansi berbasis kompetensi. Dengan  kurikulum  ini 

masing-masing jurusan program studi akuntansi dapat menentukan arah atau 

orientasi sebagaimana yang dikehendaki jurusan program studi. Dapat 

menekankan proses pendidikan ke arah professional atau akademik karena 

kurikulum program yang berorientasi profesional berbeda dengan yang 

akademik. 

4. Proses belajar mengajar mulai mengenalkan pada sistem yang efektif, yang 

dikenalkan dengan student center learning. 

 

2.2.      Profesi Akuntan Publik 

Akuntan Publik adalah akuntan profesional yang menjual jasanya kepada 

masyarakat umum, terutama dalam bidang pemeriksaan terhadap laporan 

keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan tersebut terutama ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan para Kreditur, Investor, Calon Kreditur, Calon 

Investor, dan Instansi Pemerintah (terutama Instansi Pajak). Jasa yang diberikan 

oleh Akuntan Publik  bisa diklasifikasikan menjadi Jasa Pengujian dan Jasa selain 

Pengujian (Jasa Akuntansi dan Pembukuan, Jasa Perpajakan, dan Jasa Konsultasi 

Manajemen). Jasa Pengujian (altest services) yaitu Jasa KAP mengeluarkan 

komunikasi tertulis yang menyatakan suatu kesimpulan mengenai kewajaran suatu 

laporan tertulis yang merupakan tanggung jawab pihak lain, yang terdiri atas Jasa 

Audit, Jasa Pemeriksaan (examination), Jasa Penelaahan (review), dan Jasa 

Prosedur yang telah disepakati (agreed-upon procedur). 

Jasa Akuntansi meliputi jasa melakukan pembukuan manual maupun 

berdasarkan komputer sampai membuat laporan keuangan. Jasa ini sering disebut 

dengan Jasa Kompilasi (compilation services).  Jasa Perpajakan (tax service) yang 

meliputi membantu menyiapkan SPT, perencanaan pajak, dan mewakili klien 

dalam menghadapi kantor pajak. Jasa Konsultasi Manajemen (management 

advisory services ) yang merupakan konsultasi manajemen dengan memberikan 

nasehat dan bantuan teknis kepada klien untuk membantu meningkatkan 

penggunaan kemampuan dan sumber daya mereka dalam mencapai tujuan 

bisnisnya.  



 Untuk berpraktik sebagai Akuntan Publik, seseorang harus memenuhi 

persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu (Standar Profesional 

Akuntan Publik: 201.1). Akuntan publik harus telah lulus dari Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) atau mempunyai 

ijazah yang disamakan, telah mendapat gelar Akuntan dari Panitia Ahli 

Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan, dan mendapatkan ijin praktek dari 

Mentri Keuangan.      

Profesi Akuntan Publik ini mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi 

yang lain seperti Profesi Pengacara. Profesi Pengacara dalam menjalankan 

keahliannya memperoleh honorarium dari kliennya dan mereka berpihak kepada 

klienya. Profesi Akuntan Publik memperoleh honorarium dari kliennya dalam 

menjalankan keahliannya. Namun demikian akuntan publik harus independen, 

tidak memihak pada kliennya. Oleh karena itu independensi akuntan dalam 

melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun akuntan tersebut 

dibayar oleh kliennya karena jasa yang diberikannya tersebut. 

Untuk bisa bekerja di KAP seseorang memang tidak harus bergelar 

Akuntan. Namun jika ingin bergabung sebagai akuntan publik seseorang tersebut 

harus mempunyai gelar Akuntan. Gelar Akuntan dapat diperoleh setelah 

seseorang telah menempuh PPAk, dan bagi mereka yang ingin mengajukan 

permohonan ijin membuka praktek akuntan publik harus mengikuti Ujian 

Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). USAP, yang pertama kali diselenggarakan 

tahun 1997, dirancang menjadi satu sistem saringan yang baku dan menjadi 

semacam pintu gerbang bagi akuntan yang menjalankan profesi sebagai Akuntan 

Publik Indonesia. Selain itu, USAP juga dirancang sedemikian rupa agar setara 

dengan Ujian Sertifikasi Akuntan yang diselenggarakan diberbagai negara maju, 

baik dalam isi maupun kualitas penyenggalaraannya. Berdasarkan SK Mendiknas 

No.179/U/2001 yang berhak mengikuti USAP adalah mereka yang mempunyai 

sebutan BAP (Bersertifikasi Akuntan Publik ), yang di Amerika Serikat 

sebutannya adalah CPA (Certified Public Accountant).  



Menurut Undang-Undang No.43/KMK.017/1997 tentang Jasa Akuntan 

Publik disebutkan bahwa syarat-syarat seseorang menjadi Akuntan Publik adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdomisili di Indonesia 

2. Memiliki Register Akuntan 

3. Menjadi anggota IAI 

4. Lulus Ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh IAI 

5. Memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai 

Akuntan dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3.000 (tiga ribu) 

jam dengan reputasi baik. 

6. Telah menduduki Jabatan Manager atau Ketua Tim dalam audit umum 

sekurang-sekurangnya 1 (satu) tahun. 

 

2.3.     Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 

  Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

No/179/U/2001, perihal pemberian gelar Akuntan (Ak), Kepada lulusan S1 

Program Studi Akuntansi, di Perguruan Tinggi telah berakhir pada tanggal 31 

Agustus 2004, maka sejak itulah seluruh Lulusan S1 Jurusan Akuntansi tidak lagi 

bergelar Akuntan. Gelar Akuntan bisa didapat bagi mereka yang sudah 

mendapatkan ijazah dari Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

Menurut Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran Undang-

Undang No.20 tahun 2003, Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah 

program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan 

dengan persyaratan keahlian khusus.  

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah pendidikan tambahan pada 

pendidikan tinggi setelah Program Sarjana Ilmu Ekonomi pada Program Studi 

Akuntansi. Penyelenggaraan PPAk merupakan salah satu bentuk dari usaha untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi dan kualitas calon-calon akuntan 

dimasa depan. PPAk sudah mulai dijalankan sejak September 2002. Dengan 

dimulainya pelaksanaan PPAk maka gelar Akuntan bukan lagi monopoli 

Perguruan Tinggi Negeri tertentu yang diberi hak istemewa oleh Departemen 



Pendidikan Nasional. Dengan demikian bisa diharapkan para akuntan dimasa 

yang akan datang, khususnya dalam era globalisasi ekonomi abad-21, dan akan 

menjadi akuntan yang professional dan siap menghadapi persaingan global 

dengan akuntan yang berasal dari belahan dunia lain. 

Terkait dengan PPAk, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berperan dalam 

menentukan persyaratan, tata cara dan kurikulum. PPAk ini diselenggarakan oleh 

Perguruan Tinggi yang telah memenuhi beberapa kriteria penilaian, yaitu: 

1. Prasyarat adalah kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu Perguruan Tinggi 

dapat menyelenggarakan PPAk. Kondisi ini adalah lamanya program studi 

jurusan akuntansi telah berdiri dan akreditasi yang diberikan oleh Badan 

Akreditasi Nasional (BAN). 

2. Kriteria utama. Ada lima kriteria utama yang harus dipenuhi Perguruan  

Tinggi untuk dapat menyelenggarakan PPAk, yaitu: 

a. Rasio jumlah dosen tetap akuntansi dan jumlah mahasiswa 

b. Rencana kurikulum dan silabus PPAk 

c. Jumlah judul buku dalam perpustakaan 

d. Jumlah judul jurnal atau majalah akuntansi berlangganan yang terdapat 

dalam perpustakaan 

e. Rasio jumlah komputer dengan jumlah mahasiswa 

3. Faktor pendukung, faktor pendukung ini tidak diwajibkan. Namun      

merupakan nilai tambah yang akan diberikan kepada Perguruan Tinggi apabila 

memenuhi kondisi tertentu. Ada tiga hal yang termasuk faktor pendukung, 

yaitu: 

a. Perguruan Tinggi tersebut bebas Ujian Nasional Akuntansi (UNA) atau 

telah meluluskan 15 orang  

b. Aktivitas dosen tetap akuntansi di IAI 

c. Menyelenggarakan program Pendidikan Pasca Sarjana yang telah   

diakreditasi oleh BAN. 

 

 

 



GAMBAR 2.2 

Tujuan Pembelajaran Pendidikan Profesi Akuntansi 

Affective

Case Method

Attitude

Competence

Knowledge Technical Skill

Etika

Auditing

Akuntansi Keuangan/ 
Akuntansi Manajemen/ 

Pajak

Psychomotor

Practical-
Training/ 
Project/ 

Presentation

Pasar Modal 
Lingkungan Bisnis

Cognitive

Lecture/ 
Discussion

 
Sumber: Nur Indriantoro, Jurnal Bisnis dan Akuntansi  (1999) 

 
Bisnis dan Profesi akan menekankan pada pencapaian tujuan yang efektif 

yaitu menanamkan etika agar menjadi sikap mahasiswa sehingga pada saatnya 

memasuki dunia profesi akan menjadi sikap yang profesional. Untuk mata kuliah 

Etika Bisnis dan Profesi, kedua tujuan yang lain yaitu tujuan yang bersifat 

kognitif dan spikomotor tidak menjadi tekanan utama. 

Pada sisi yang berbeda, mata kuliah Teori dan Praktik Auditing tentunya 

akan lebih memperhatikan pencapaian tujuan spikomotor yaitu memberikan 

kemampuan teknis auditing pada calon akuntan yang profesional. Tujuan yang 

bersifat afektif dan knowledge menjadi perioritas selanjutnya. Sementara itu 

pengetahuan Pasar Modal akan lebih ditekankan untuk pencapaian tujuan kognitif 

dibandingkan pencapaian tujuan afektif dan spikomotor. 



Tujuan Pendidikan Profesi Akuntansi secara integral yaitu setelah 

mahasiswa mengikuti semua mata kuliah adalah pencapaian kompetensi yang 

lebih merupakan bauran tujuan kognitif, afektif, dan spikomotor.  

Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi sebagai akuntan pemula 

(entry level accountant). Pada tingkat tujuan ini lulusan Pendidikan Akuntansi 

akan mempunyai common body of  knowledge  untuk menjadi anggota Profesi 

Akuntansi. 

Perguruan Tinggi yang telah dapat rekomendasi dari IAI dan memperoleh 

ijin dari DIKTI untuk menyelenggarakan PPAk berjumlah 28 Perguruan Tinggi. 

 

Tabel 2.1 Daftar 28 Perguruan Tinggi Penyelenggara PPAk 

PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA PENYELENGGARA 
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk) 

No Perguruan Tinggi 
Negeri/Swasta No Perguruan Tinggi 

Negeri/Swasta 
1 Universitas Diponegoro 2 Universitas Jenderal Soedirman  
3 Universitas Brawijaya 4 Universitas Sumatera Utara 
5 Universitas Airlangga 6 STIE Tridharma Bandung 
7 Universitas Indonesia 8 STIE YKPN Yogyakarta 
9 Universitas Riau 10 Universitas Widyatama 
11 Universitas Gadjah Mada 12 STIE IBII 
13 Universitas Sebelas Maret 14 STIESIA Surabaya 
15 Universitas Udayana  16 Universitas Lambung Mangkurat 
17 Universitas Padjajaran 18 STIE Stikubank Semarang 
19 Universitas Hasanudin 20 Universitas Sriwijaya 
21 Universitas Sam Ratulangi 22 Universitas Islam Bandung 
23 Universitas Lampung 24 Universitas Trisakti 
25 Universitas Andalas 26 STIE Supra Jakarta 
27 Universitas Maranatha 28 Universitas Tarumanegara 

Sumber :www.iaiglobal.or.id 

 

Kurikulum dan silabus PPAk sebagian besar berisikan materi yang tidak 

atau belum diberikan pada jenjang S1. Selain itu, kurikulum dan silabus ini juga 

dapat berupa aplikasi suatu konsep atau teori. Penyusunan kurikulum dan silabus 

ini harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pengguna jasa akuntan. 

Kurikulum PPAk paling sedikit terdiri dari tujuh mata kuliah (lihat tabel 2.2). Saat 

http://www.undip.ac.id/
http://www.unsoed.ac.id/
http://www.brawijaya.ac.id/
http://www.usu.ac.id/
http://www.unair.ac.id/
http://www.ui.ac.id/
http://www.stieykpn.ac.id/
http://www.unri.ac.id/
http://www.widyatama.ac.id/
http://www.ugm.ac.id/
http://www.ibii.ac.id/
http://www.uns.ac.id/
http://www.unud.ac.id/
http://www.unlambjm.ac.id/
http://www.unpad.ac.id/
http://www.unhas.ac.id/
http://www.unsrat.ac.id/
http://www.unila.ac.id/
http://www.unand.ac.id/


ini, proses pemuktahiran kurikulum dan silabus PPAk telah dilakukan oleh 

Komite Evaluasi dan Rekomendasi PPAk (KERPA) silabus dan bahan bacaan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungannya. 

Kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi  

Terdiri dari 2 kelompok, yaitu:  

Kurikulum untuk Joint program terdiri dari 7 (tujuh) mata kuliah wajib dan 3 

(tiga) mata kuliah pilihan. 

Tabel 2.2 Kurikulum PPAk 

 

No.  

 

Mata kuliah Wajib*  

Bobot SKS  

1  Etika Bisnis dan Profesi  3 

2  Pengetahuan Pasar Modal dan Keuangan Perusahaan  3 

3  Pelaporan Audit dan Akuntansi Keuangan (SAK)  3 

4  Praktik Audit  3 

5  Akuntansi Manajemen dan Biaya  3 

6  Perpajakan  3 

7  Lingkungan Bisnis  3 

 

No.  Mata kuliah Pilihan Bobot SKS  

1  Analisa Laporan Keuangan  3 

2  Komunikasi Bisnis  3 

3  Leadership  2 

 

(*) Nama dan content mata kuliah bisa berubah mengikuti ketentuan terbaru yang 

ditetapkan oleh KERPPA (Komite Evaluasi dan Rekomendasi Pendidikan Profesi 

Akuntansi 

Sumber : www.akuntan-ugm.or.id 

 

http://www.akuntan-ugm.or.id/


Sedangkan mata kuliah yang diujikan dalam Ujian Sertifikasi Akuntan 

Publik (USAP) ada lima hal, yaitu Pelaporan dan Akuntansi Keuangan, Auditing 

dan Jasa Atestasi lainnya, Akuntansi Manajemen dan Manajemen Keuangan, 

Sistem Informasi Keuangan, dan Perpajakan dan Hukum Komersial. 

Mengikuti PPAk memang bukan suatu kewajiban tapi merupakan suatu 

pilihan saja. Jika seseorang memilih untuk menjadi Akuntan Publik, maka ia 

wajib untuk mengikuti PPAk. Dan apabila Akuntan Publik tersebut ingin 

mengajukan permohonan ijin membuka praktek Akuntan Publik, maka ia harus 

mengikuti USAP. Tetapi apabila seseorang tersebut sekedar ingin bekerja di KAP, 

maka ia tidak diwajibkan untuk mengikuti PPAk. 

 

2.4.  Motivasi  

Motivasi atau dorongan merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat 

sehingga motivasi tersebut merupakan suatu tenaga yang menggerakkan 

mahasiswa untuk berminat mengikuti PPAk, yang diharapkan dapat mencapai 

tujuan yang  diinginkan mahasiswa tersebut 

Definisi motivasi menurut Mc.Donald dialih bahasakan oleh Oemar 

Hamalik (2005:158) menyatakan bahwa: 

“motivasi adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang 

yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai 

tujuan”. 

Menurut Koontz yang dialih bahasakan Hasibuan (2003:95) menyatakan bahwa: 

  “motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan 

kebutuhan atau  tujuan”. 

 

 

   

 

 

 

 



Gambar  2.3  proses motivasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Ivan Aries Setiawan dan Imam Gozali, 2006, Akuntansi Keprilakuan, Badan 

Penerbit Universitas Diponegoro   

 

 Proses motivasi diawali dengan dirasakannya kebutuhan yang tidak 

terpuaskan. Ketidakpuasan ini kemudian meningkatkan dan menimbulkan 

ketegangan dan dorongan untuk melakukan sesuatu. Pada tahap ini manusia 

melakukan upaya-upaya untuk memuaskan kebutuhan jika prilaku ini berhasil, 

maka kebutuhan akan terpuaskan dan ketegangan yang dirasakan akan menurun. 

 Upaya manusia untuk mengurangi ketegangan tadi tidak selalu berhasil. 

Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan, yang kemudian akan dimanifestasikan 

dalam berbagai bentuk prilaku, misalnya frustasi.      

 

2.4.1.   Beberapa Teori Motivasi 

   Proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Tujuan yang diinginkan direalisasikan dipandang sebagai kekuatan (power) yang 

menarik individu. Tercapainya tujuan yang  diinginkan sekaligus dapat 

mengurangi kebutuhan yang belum terpenuhi. Beberapa teori tentang motivasi 

diantaranya, yaitu: 

Teori kebutuhan Maslow (2005: 252) yang menyatakan bahwa motivasi 

adalah suatu fungsi dari lima kebutuhan dasar yaitu fisiologis, keamanan, cinta, 

penghargaan, dan aktualisasi diri.  

1. Unsatisfied     
    Need 

2. Tension 

4. Search     
    Behavior 

5. Satisfied 
    Need 

6. Reduction 
    Of Tension 

3. Drive 



1. Fisiologis 

Kebutuhan yang paling dasar. Berisi memiliki cukup makanan, udara, 

dan air untuk bertahan hidup. 

2. Keamanan  

Terdiri dari kebutuhan untuk aman dari ancaman fisik maupun 

spikologis. 

3. Cinta 

Keinginan untuk dicintai dan mencintai. Terdiri dari kebutuhan akan 

kasih sayang dan memiliki. 

4. Pengahargaan 

Kebutuhan akan reputasi, prestise, dan pengakuan dari orang lain. Juga 

berisi kebutuhan untuk kepercayaan diri dan kekuatan  

5. Aktualisasi Diri 

Keinginan untuk pemenuhan diri untuk menjadi yang terbaik dari apa 

yang mampu dilakukan. 

 
Sumber : Diadaptasi dari deskripsi yang disediakan oleh A.H.Maslow, “A Theory of 

Human Motivation”, Psyhchological Review, Juli 1943, hal:370.    

 

Teori kebutuhan McClelland (2005: 255) yang dinyatakan dalam teorinya 

bahwa kebutuhan terbagi atas kebutuhan akan prestasi, kebutuhan berafiliasi, dan 

kebutuhan terhadap kekuasaan. 

1. Kebutuhan Prestasi 

Yaitu keinginan untuk memenuhi sesuatu yang sulit. 

2. Kebutuhan Afiliasi 

keinginan untuk meluangkan waktu dalam aktivitas dan hubungan 

sosial 

3. Kebutuhan Akan Kekuasaan  

Keinginan seorang individu untuk mempengaruhi, membimbing, 

mengajar, atau mendorong orang lain untuk berprestasi.  

 



2.4.2. Jenis-jenis motivasi 

 Dalam membicarakan soal jenis-jenis motivasi, hanya akan dibahas dari 

dua sudut pandang  yakni motivasi yang berasal dari diri dalam pribadi  seseorang 

yang disebut “motivsi intrinsik” dan motivasi yang berasal dari luar diri pribadi 

seseorang yang disebut dengan “motivasi ekstrinsik”. 

 Menurut J.Richard Hackman dan Greg Oldham (2005) membagi 

motivasi kedalam dua jenis yaitu: 

1. Motivasi Internal 

Motivasi yang timbul akibat dari perasaan dari dalam individu itu 

sendiri. 

2. Motivasi Eksternal  

 Motivasi-motivasi yang timbul karena adanya rangsangan dari luar. 

 

2.4.3. Teori Persamaan Motivasi 

 Menurut  spikologi J Stacy Adams  (2005) teori persamaan adams adalah 

fungsi dari keadilan dalam pertukaran sosial. Teori keadilan tersebut terbagi atas: 

1. Keadilan Distributif 

Keadilan distribusi adalah keadilan distribusi sumber daya dan imbalan 

penghargaan 

2. Keadilan Prosedural 

 Keadilan tentang proses dan prosedur yang digunakan untuk 

mengalokasikan keputusan 

3. Keadilan Interaksi 

Keadilan tentang prilaku pembuat keputusan dalam proses pembuatan 

keputusan 

 

Dari uraian-uaraian diatas, jelaslah kiranya bahwa setiap motivasi itu 

berkaitan erat dengan suatu tujuan, suatu cita-cita. Semakin berharga tujuan itu 

bagi yang bersangkutan maka semakin kuat pula motivasinya. Jadi, motivasi itu 

sangat berguna bagi tindakan atau perbuatan seseorang guna/fungsi dan motivasi-

motivasi itu adalah : 



 Motivasi mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. Motivasi 

berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan 

energi (kekuatan) kepada sesorang untuk melakukan suatu tugas. 

 Motivasi menentukan arah perbuatan, yakni kearah perwujudan suatu 

tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan harus 

ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Semakin jelas tujuan itu, 

maka semakin jelas pula terbentang jalan yang harus ditempuh. 

 Motivasi menyeleksi perbuatan. Artinya menentukan perbuatan-

perbuatan mana yang harus dilakukan, yang serasi, guna mencapai 

tujuan itu dengan menyampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi 

pencapaian tujuan tersebut itu. 

 

Jadi, dalam penelitian ini motivasi atau dorongan merupakan gerak jiwa 

dan jasmani yang menggerakkan mahasiswa untuk berminat mengikuti PPAk, 

yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan mahasiswa tersebut 

 

2.4.4.   Motivasi Kualitas 

             Kualitas dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang  dalam 

memberikan jasanya secara konsisten dapat memenuhi harapan-harapan dari 

pemakai jasanya tersebut. 

 Kualitas seseorang dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak 

langsung oleh tingkat pendidikannya.  Dari uraian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa Motivasi Kualitas menurut Widyastuti, dkk (2004) merupakan dorongan 

yang timbul dari diri seseorang untuk memiliki dan meningkatkan kualitas atau 

kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. 

 

2.4.5.   Motivasi Sosial 

 Seorang manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Apapun 

kerjaan yang ia lakukan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan masyarakat sekitar. 

Masyarakat sekitar selalu memberikan tanggapan dan penilaian terhadap apa yang 

orang lain miliki dan kerjakan. Karena itulah, seorang terkadang merasa perlu 



untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari masyarakat sekitar atas apa 

yang telah ia kerjakan dari lingkungan dimana ia berada. Masyarakat lingkungan 

sekitar cenderung akan memandang tinggi dan hormat kepada orang-orang yang 

memiliki jabatan yang tinggi dalam pekerjaanya, orang-orang yang memiliki 

profesi-profesi yang terhormat, atau memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. 

 Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Motivasi Sosial menurut 

Wisyastuti, dkk (2004) merupakan dorongan yang timbul karena keinginan 

seseorang untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari lingkungan 

dimana ia berada. 

 

2.4.6.   Motivasi Karir  

Keinginan untuk mengikuti pendidikan juga didasarkan cita-cita seseorang 

atas karirnya dalam pekerjaan.  

Menurut Popon S. Arifin (1998:75) definisi karir adalah  

serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi 

adegan seseorang termasuk didalam Prilaku, Sikap, Aspirasi selama 

hidupnya.  

Menurut Flippo (2001) definisi karir adalah  

acareer can be defined as a sequence of separated but related work 

activities that provides continuity order and meaning in a person’s life 

 

Dari pengertian diatas dapat simpulkan maka karir merupakan serangkaian 

kegiatan seseorang yang berhubungan dengan pekerjaan yang mengandung 

Prilaku, Kemampuan, Sikap, dan Aspirasi selama hidupnya, didalam hal tersebut 

memberikan arti dalam kehidupannya. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi karir menurut Popon S. Arifin 

(1998:78) : 

1. Minat 

Orang cenderung mengejar karir yang mereka yakini cocok dengan 

minat mereka 

 



2.   Jati Diri 

Karir merupakan perpanjangan dari jati diri seseorang, juga sebagai 

hasil yang membentuk jati diri. 

3.   Kepribadian 

Faktor ini mencakup identitas diri pribadi seseorang dan kebutuhan 

individual 

4.   Latar Belakang Sosial 

Status sosial ekonomi dan tingkat pendidikan, pekerjaan, orang tua 

karyawan 

 

Menurut (Weygandt, Kieso, Kell, 1996:7) Pilihan karir dalam profesi 

akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama, yaitu: 

1. Public Accounting 

Akuntan publik meliputi penyediaan jasa kepada masyarakat umum 

yang terdiri dari tiga bidang, yaitu: 

b. Auditing 

Merupakan bidang akuntan publik yang mencakup bidang 

penyediaan jasa pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dan 

menyertakan opini mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. 

Profesi Akuntansi dalam auditing adalah Auditor. 

b. Perpajakan  

Merupakan bidang akuntan publik yang meliputi pemberian jasa 

dibidang perpajakan, seperti Perencanaan, dan Konsultasi Pajak. 

Profesi Akuntansi dalam perpajakan adalah  Ahli Pajak. 

c. Konsultasi Manajemen 

Mencakup berbagai jasa manajemen. Misalnya, membantu 

pemasangan sistem akuntansi terkomputerisasi untuk membantu 

efisiensi perusahaan 

 

 

 



2.   Private Accounting 

Private accounting berkaitan dengan aktivitas didalam perusahaan, 

diantaranya adalah: 

a. Akuntansi Biaya 

Mencakup penentuan biaya produksi suatu produk tertentu 

b. Pengangaran 

Untuk membantu manajemen dalam mengkuantifikasi tujuan, 

berkitan dengan pendapatan harga pokok penjualan dan operasi. 

c. Akuntansi Umum 

Meliputi pencatatan transaksi harian serta menyiapkan laporan 

keuangan dan informasi yang berkaitan. 

d. Sistem Informasi Akuntansi 

Mencakup  desain sistem pemprosesan data, baik secara manual 

maupun terkomputerisasi. 

e. Akuntansi Pajak 

Meliputi pembuatan perencanaan pajak. 

f. Internal Auditing 

Yaitu me-review organisasi perusahaan untuk menentukan 

kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan pengevaluasian 

efisiensi operasi.Pada dasarnya karir dalam private accounting 

meliputi pengembangan, menghasilkan, dan mengevaluasi data 

yang berguna untuk membuat keputusan bisnis dan 

mengembangkan rencana strategik. Selain itu juga meliputi 

pelaporan terhadap temuan data kepada pihak dalam dan luar 

perusahaan. Profesi private accounting misalnya Staf Akuntan, 

Analisis, Kontroler, dan Chief Financial Accounting 

 

3.   Non-Profit-Accounting 

Berkaitan dengan penyediaan jasa yang tidak berorientasi pada laba. 

Meliputi pekerjaan di: 

 



a. Pemerintah 

Berkaitan dengan pekerjaan Pemerintah dan bekerja di Instansi 

Pemerintah seperti Instansi Pajak dan BPK. Pekerjaan yang 

dilakukan misalnya, di Instansi Pajak melakukan audit. Seperti 

peseroan atau badan, di BPK memeriksa penggunaan dana umum, 

mengevaluasi kebijakan dan aktivitas pemerintahan. Serta 

menyediakan informasi yang berguna untuk membantu pemerintah 

dalam mengambil keputusan dan kebijakan keuangan yang efektif.      

b. Pendidikan  

Berkaitan dengan pengajaran dan Pendidikan Akuntansi di sekolah 

atau di Perguruan Tinggi. Profesi dalam Pendidikan Akuntansi 

diantaranya Dosen atau Guru Akuntansi, Profesor, dan Ketua 

Jurusan (Dekan).    

 

  Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Motivasi Karir menurut 

Widyastuti, dkk (2004) merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri 

seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka pencapaian 

kair yang lebih baik dari sebelumnya.  

 

2.5.  Minat Untuk Mengikuti PPAk 

      Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Minat adalah perhatian, atau 

keinginan untuk memeperhatikan atau melakukan sesuatu. Minat juga diartikan 

sebagai keinginan yang didorong oleh suatu keinginan, setelah melihat, 

mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan 

yang diinginkannya. Minat menunjukan ketertarikan seseorang akan suatu hal.  

 

2.5.1. Minat Terbagi Atas Tiga Aspek 

Menurut Hurlock (1995:117), minat dapat diklasifikasikan secara umum 

menjadi tiga aspek, yaitu: 

 

 



1. Aspek Kognitif 

Berdasarkan atas pengalaman pribadi dan pernah dipelajari baik di 

rumah, sekolah, maupun di masyarkat serta berbagai jenis media 

massa. 

2. Aspek Afektif 

Konsep yang membangun aspek kognitif, minat dinyatakan dalam 

sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. Berkembang dari 

pengalaman pribadi dari sikap orang yang penting, yaitu orang tua, 

guru, teman terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut. 

3. Aspek Spikomotor 

Berjalan dengan lancar tampa perlu pemikiran lagi, urutannya tepat. 

Namun kemajuan tetap memungkinkan sehingga keluwesan dan  

keunggulan meningkat meskipun semua itu berjalan lambat. 

 

2.5.2. Macam-Macam Minat 

Menurut Witherington (1999:26), minat dapat dibagi menjadi: 

1. Minat Primitif 

Disebut pula minat biologis, yaitu minat yang berkisar pada soal 

makanan dan kebebasab beraktifitas 

2. Minat Kultural 

Disebut juga minat sosial yaitu minat yang berasal dari perbuatan yang 

lebih tinggi tarafnya  

 

2.5.3. Beberapa Kondisi Yang Mempengaruhi Minat 

1. Satatus Ekonomi 

Apabila status ekonomi membaik, orang cenderung memperluas minat 

mereka untuk mencakup hal yang semula belum mampu mereka 

laksanakan 

2. Pendidikan 

Semakin tinggi dan semakin formal pendidikan yang dimiki seseorang 

maka semakin besar juga kegiatan yang bersifat intelek yang dilakukan 



3. Tempat Tinggal 

Diman orang tinggal banyak dipengaruhi oleh keinginan yang biasa 

mereka penuhi pada kehidupan sebelumnya masih dapat dilakukan 

atau tidak. 

 

2.5.4. Cara-Cara Menimbulkan Minat 

Menurut Effendi dan Praja (!993:72), minat dapat ditimbulkan dengan  

cara, sebagai berikut: 

1. Membangkitkan suatu kebutuhan 

2. menghubungkan dengan pengalaman yang lampau 

3. memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang lebih baik 

Sumber : http://creasoft.files.wordpress.com/2008/04/2minat.pdf 
 
 

 Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada minat ini adalah : 

 Minat dianggap sebagai perantara faktor-faktor motivasional yang 

mempunyai dampak pada suatu perilaku. 

 Minat menunjukan seberapa keras seseorang berani mencoba 

 Minat menunjukan seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang 

untuk dilakukan 

http://creasoft.files.wordpress.com/2008/04/2minat.pdf

