
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Isu Good Corporate Governance di Indonesia saat ini masih hangat 

dibicarakan karena dianggap sebagai faktor yang akan dapat memulihkan 

kepercayaan investor terhadap Indonesia dan menciptakan suasana bisnis yang 

sehat di Indonesia. Salah satu komponen dari Corporate Governance adalah 

adanya pelaporan keuangan yang memadai, sayangnya sistem pelaporan keuangan 

yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Rendahnya kualitas 

laporan keuangan dapat disebabkan kurangnya persepsi positif dari akuntan di 

Indonesia. Fitriany dan Yulianti (2007:2) 

Profesi akuntan sekarang ini dituntut untuk mampu bertindak secara 

profesional dan sesuai dengan etika. Hal tersebut karena profesi akuntan 

mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang diperbuat baik terhadap 

pekerjaannya, organisasinya, masyarakat dan dirinya sendiri. Dengan bertindak 

sesuai dengan etika maka kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan                 

akan meningkat. Terlebih saat ini profesi akuntan diperlukan oleh                  

perusahaan, khususnya perusahaan yang akan masuk pasar modal. Hal ini 

disebabkan setiap perusahaan yang hendak ikut bursa efek wajib diaudit oleh 

akuntan publik. 

 



Prinsip profesionalisme seorang akuntan akan terwujud dengan baik 

apabila akuntan tersebut merasa bahwa profesi akuntan adalah penting dan 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam masyarakat. Dengan demikian 

akuntan tersebut berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjaga 

nama baik profesinya. Karena itulah, salah satu hal penting yang perlu ditekankan 

dalam pendidikan akuntansi adalah bagaimana membentuk nilai-nilai dan persepsi 

positif mahasiswa terhadap profesi. Fitriany dan Yulianti (2007:2) 

Nilai-nilai yang dianut oleh seorang akuntan tidak terlepas dari bagaimana 

dia memandang profesi akuntan itu sendiri, apakah ia akan memandang penting 

profesi akuntan dan dengan sendirinya memandang penting pekerjaan yang 

dilakukannya. Tentunya nilai-nilai ini juga akan dipengaruhi oleh hal-hal yang 

sifatnya individual, seperti karakteristik sosial dan pengalaman masa lalunya. 

Fitriany dan Yulianti (2007:3) 

Supaya dikatakan profesi ia harus memiliki beberapa syarat sehingga 

masyarakat sebagai obyek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi, 

mempercayai hasil kerjanya. Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme 

senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. 

Dengan demikian seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang 

diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan 

di samping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) di dalam 

melaksanakan suatu kegiatan kerja. 

 



 Proses belajar mengajar yang dijalani oleh mahasiwa selama menuntut 

ilmu di perguruan tinggi secara langsung maupun tidak langsung akan melatih 

kecerdasan emosionalnya. Pendidikan akuntansi di Indonesia bertujuan 

menghasilkan lulusan yang beretika dan bermoral tinggi. Berbagai upaya 

dilakukan untuk memperkenalkan nilai-nilai profesi dan etika akuntan kepada 

mahasiswa. Dalam upaya pengembangan pendidikan akuntansi yang berlandaskan 

etika dibutuhkan adanya umpan balik mengenai kondisi yang ada sekarang apakah 

pendidikan akuntansi di Indonesia telah cukup membentuk nilai positif mahasiswa 

akuntansi. 

Pada saat mahasiswa tersebut memilih jalur karirnya untuk menjadi 

seorang akuntan, mahasiswa tersebut memiliki pandangan mengenai akuntan 

sebagai sebuah profesi. Dunia pendidikan akuntansi juga mempunyai pengaruh 

yang besar terhadap perilaku etis seorang akuntan, oleh sebab itu pemahaman 

seorang calon akuntan sangat diperlukan dalam hal etika dan keberadaan 

pendidikan etika ini juga memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi 

akuntansi di Indonesia. 

Penelitian ini bermaksud melihat dan menganalisa persepsi mahasiswa 

akuntansi, responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S-1 

dan D-3 Akuntansi yang terbagi atas mahasiswa senior dan junior. Hal ini 

dimaksudkan untuk melihat efektivitas kurikulum akuntansi dalam membentuk 

persepsi mahasiswa terhadap profesi akuntan. 

 



Berdasarkan uraian tersebut menjadi latar belakang mengapa penelitian ini 

dilakukan. Dengan demikian penulis memberikan judul untuk penelitian ini : 

“PERBEDAAN PERSEPSI ANTARA MAHASISWA SENIOR DAN 

JUNIOR PADA PROGRAM S-1 DAN D-3 AKUNTANSI MENGENAI 

PROFESI AKUNTAN”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan junior S-1 

Akuntansi  mengenai profesi akuntan. 

2) Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan junior D-3 

Akuntansi mengenai profesi akuntan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk  melihat perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan junior S-1 

Akuntansi mengenai profesi akuntan. 

2) Untuk melihat perbedaan persepsi antara mahasiswa senior dan junior D-3 

Akuntansi mengenai profesi akuntan. 

 

 

 



1.5 Kegunaan Penelitian 

1) Memberikan informasi mengenai persepsi mahasiswa akuntansi terhadap 

profesi akuntan untuk dijadikan dasar penyusunan kurikulum akuntansi. 

2) Memberikan informasi kepada Ikatan Akuntan Indonesia khususnya 

kompartemen akuntan pendidik untuk menentukan kebijakan-kebijakan 

meningkatkan profesionalisme akuntan Indonesia. 

3) Memberikan informasi kepada para pendidik terutama di bidang akuntansi 

sekiranya dapat menyampaikan sisi lain dari profesi akuntan sehingga 

mahasiswa diharapkan semakin meghargai dan dengan demikian menganggap 

bahwa profesi akuntan merupakan profesi yang penting sehingga mendorong 

mereka untuk meningkatkan kemampuan dalam hal akuntansi. 

 

1.6 Penelitian Terdahulu Tentang Profesi Akuntan 

Penelitian oleh Marriott dan Marriott (2003) mengukur persepsi umum 

mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan dengan menggunakan kuesioner 

yang dinamakan Accounting Attitude Scale (AAS) untuk melakukan pengujian 

pada Universitas di Inggris dan menemukan bahwa terjadi perubahan persepsi 

mahasiswa akuntansi dari sejak awal masa kuliah mereka sampai ke senior. 

Marriott dan Marriott (2003:127) menyebutkan bahwa:  

“At the commencement of their course the students had reasonably 
positive attitude towards accounting as a profession. However, the 
overall average score fell significantly by the end of their studies. 
Although a high attitude score was maintained with regard to the 
profession being well-respected, the students liked accounting less at the 
end of their course than they did at the start, finding the subject less 
interesting and the prospect of being employed as an accountant less 
enjoyable. Their attitude towards accountants obtaining personal 
satisfaction in their work also fell significantly”. 



Berdasarkan kutipan tersebut penelitian yang dilakukan oleh Marriot & 

Marriot menyatakan bahwa pendidikan akuntansi justru menyebabkan 

menurunnya persepsi positif mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan, 

dimana mahasiswa lebih menyukai akuntansi di awal program mereka daripada 

yang mereka lakukan di akhir. 

Jurnal penelitian dengan judul “Perbedaan Persepsi Antara Mahasiswa 

Senior dan Junior  Mengenai Profesi Akuntan Pada Program S-1 Reguler, S-1 

Ekstensi dan Program Diploma 3” dilakukan oleh Fitriany dan Yulianti (2007). 

Sampel penelitian terdiri atas 512 mahasiswa yang terdiri dari 213 mahasiswa 

senior dan 299 mahasiswa junior. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pada 

program S-1 skor mahasiswa senior lebih rendah daripada skor mahasiswa junior 

artinya semakin senior semakin mereka tidak menyukai akuntansi. Pada program 

S-1 Ekstensi hasil pengujiannya menunjukkan bahwa adanya perbedaan persepsi 

mengenai akuntan sebagai karir. Dan pada program D-3 tidak tampak perbedaan 

yang signifikan antara mahasiswa senior dan junior.  

Jurnal penelitian dengan judul “Persepsi Mahasiswa Senior dan Junior 

Terhadap Profesi Akuntan” dilakukan oleh Setyawardani (2009). Penelitan 

menggunakan responden mahasiswa S-1 reguler pada Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Indonesia Surabaya. Dalam penelitian ini dibandingkan antara 

mahasiswa senior yang terdiri dari 88 responden dan mahasiswa junior yang 

terdiri dari 105 responden. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pada program 

S-1, mahasiswa senior memiliki persepsi yang lebih rendah dibandingkan dengan 

mahasiswa junior mengenai akuntan sebagai profesi. Sejalan dengan proses yang 



telah dijalani, mahasiswa senior lebih memilih untuk tidak menjadikan akuntan 

sebagai profesinya, walaupun tetap menjadikan akuntan sebagai salah satu karir 

yang mungkin akan ditekuni. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dua Perguruan Tinggi Swasta di Bandung yang 

memiliki Program S-1 dan D-3 Akuntansi yaitu Universitas Widyatama yang 

berlokasi di Jalan Cikutra No. 204A Bandung dan STIE Ekuitas yang berlokasi            

di Jalan PHH. Mustofa No. 31 Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan 

Juni 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


