
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Kemampuan mengembangkan ilmu Entrepreneur seseorang dapat dipengaruhi 

oleh beragam faktor internal dan eksternal, namun tingkat keberhasilan mahasiswa 

secara keseluruhan akademis dapat dinilai dengan melihat IPK dari masing-masing 

mahasiswa. Semakin tinggi IPK yang dimiliki mahasiswa maka semakin baik 

kompetensi mahasiswa tersebut dengan pendidikan akademisnya. 

Pendidikan formal seperti kuliah di Program Studi Akuntansi dapat digunakan 

oleh mahasiswa dalam menjalankan kegiatan nyata ditengah masyarakat seperti untuk 

membuka bisnis sendiri ataupun ilmu pegangan dalam mencari pekerjaan, seperti 

pernyataan menurut Marzuki (2010:85) mengenai manfaat pendidikan formal yang 

menjadi salah satu cara untuk mengajar seorang individu mencari nafkah agar dapat 

bertahan hidup dengan layak. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 menyatakan 

tentang fungsi Universitas sebagai sarana mengembangkan ilmu secara akademis, 

sehingga dapat mendorong cabang ilmu bermunculan untuk membantu mahasiswa 

semakin terfokus pada apa yang mereka minati dan yang mereka ingin kembangkan 

untuk kepentingan bangsa. Setiap mahasiswa memiliki potensi yang tidak dapat 

begitu saja dispesifikkan kedalam bidang tertentu, sehingga standarisasi proses 



pembelajaran dalam menentukan potensi mahasiswa secara keseluruhan juga belum 

dapat diambil secara menyeluruh termasuk kemampuan eskalasi komitmen 

menjalankan bisnis. 

Akuntansi sebagai salah satu Program Studi yang ada di Universitas Ciputra 

diharapkan akan adanya akuntan yang berjiwa Entrepreneur untuk mendorong 

terciptanya akuntan yang inovatif dan kreatif serta diikuti dengan etika yang baik, 

sesuai dengan tujuan Program Studi Akuntansi tentang pembentukan  mahasiswa 

akuntannya yang berjiwa Entrepreneur maupun Intrapreneur dalam berbagai bidang 

(http://acc.uc.ac.id/about-acc-uc/acc-students-goals/, diakses tanggal 20 Oktober 

2016). Mahasiswanya juga dituntun untuk memiliki sikap yang beretika untuk 

membiasakan mahasiswanya memiliki sikap atau etika yang baik, tetapi apakah 

hanya Program Studi Akuntansi saja yang mampu memiliki sikap atau etika yang 

baik untuk menjalankan pengembangan bisnis, padahal ada juga Program Studi lain 

yang mendapatkan pembelajaran yang sama dengan Program Studi Accounting, yaitu 

Program Studi International Business Management yang mendapatkan ilmu 

Pengantar Akuntansi dan Etika Bisnis. Konsep seperti ini dapat dianalisis dalam 

bidang akuntansi keperilakuan (behavioral accounting) yang merupakan studi 

mengenai perilaku akuntan atau non akuntan ketika mereka dipengaruhi oleh 

pelaporan akuntansi (Radianto, 2015:1) . 

Perkembangan bisnis yang  dijalankan mahasiswa Universitas Ciputra Program 

Studi Accounting juga bisa tidak sama dengan Program Studi lain yang menerima 

pembelajaran ilmu yang sama yaitu, pelajaran Pengantar Akuntansi dan Etika Bisnis 

http://acc.uc.ac.id/about-acc-uc/acc-students-goals/


karena beragam faktor yang dapat mempengaruhi, salah satunya tingkat eskalasi 

komitmen masing-masing individu mahasiswanya, seperti dalam buku Akuntansi 

Keperilakuan oleh Radianto (2015:29) yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan 

perkembangan bisnis akan terjadi eskalasi komitmen yang keputusannya bergantung 

pada tingkat familiar pribadi tersebut terhadap bidang yang dihadapinya, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa perkembangan bisnis yang dijalankan tidak berdasarkan 

Program Studi apa yang diambil pribadi/individu tersebut tetapi berdasarkan seberapa 

familiar individu tersebut menghadapi bidangnya, meskipun dengan adanya 

perbedaan kuantitas pembelajaran ilmu Akuntansi yang diterima pada Program Studi 

Akuntansi akan lebih detail dibanding Program Studi lain di Universitas Ciputra, 

namun belum tentu juga mempengaruhi tingkat eskalasi komitmen dalam 

menjalankan bisnisnya sama. 

Universitas Ciputra memiliki konsep Entrepreneur yang mengajarkan para 

lulusannya mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia, 

sehingga dengan adanya 7 spirit Entrepreneur yang ditanamkan kepada setiap 

Program Studi diharapkan mampu memperdalam cara pikir tiap mahasiswanya dalam 

menjalankan bisnis.  Konsep 7 spirit Entrepreneur Universitas Cipura ini mencakup 7 

unsur karakter yaitu Passion, Independent, Market Sensitivity, Creative & Innovative, 

Calculated Risk Taker, Persistence, High Ethical Standard. Penelitian ini penulis 

akan menghubungkan salah satu unsur 7 spirit yaitu, High Ethical Standard dengan 

eskalasi komitmen yang diterapkan mahasiswa dalam menjalankan bisnis.  



Kecenderungan kebanyakan mahasiswa dalam menjalankan bisnis memiliki 

potensi untuk terus melanjutkan aktivitasnya walaupun merugi dan tidak mengubah 

keputusan awalnya untuk melindungi sesuatu, tindakan ini disebut eskalasi komitmen 

(Radianto, 2015:22). Eskalasi komitmen dapat secara sengaja dilakukan oleh 

mahasiswa untuk mempertahankan bisnis hingga akhir semester, padahal  selama satu 

semester mahasiswa tersebut terus mengalami kerugian. Tujuan mahasiswa dalam 

melakukan penyimpangan ini dapat beragam salah satunya agar proyek bisnisnya 

tampak baik dengan cara  manipulasi pembuatan laporan keuangan, hal ini sudah 

menunjukkan penyimpangan high ethical standard yang merupakan salah satu unsur 

7 spirit Entrepreneur. Eskalasi komitmen yang terus menerus ditoleransi akan 

berdampak kepada mahasiswa setiap semesternya yaitu berkurangnya penerapan high 

ethical standard  

Berdasarkan latar belakang tersebut,penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

studi fenomenologi yang diberi judul “Peran Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar 

Akuntansi dan Etika Bisnis terhadap Eskalasi Komitmen dalam Menjalankan Bisnis 

pada Mahasiswa Program Studi Accounting dan International Business 

Management”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana Peran Pembelajaran Mata Kuliah 



Pengantar Akuntansi dan Etika Bisnis terhadap Eskalasi Komitmen dalam 

Menjalankan Proyek Bisnis pada Mahasiswa Program Studi Accounting dan 

International Business Management?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui dan memahami peran pembelajaran mata kuliah Pengantar 

Akuntansi dan Etika Bisnis terhadap eskalasi komitmen mahasiswa dalam 

menjalankan pengembangan bisnis. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai peran pembelajaran mata kuliah 

Pengantar Akuntansi dan Etika Bisnis terhadap eskalasi komitmen mahasiswa 

dalam menjalankan pengembangan bisnis untuk selanjutnya dijadikan sebagai 

acuan dalam bersikap dan berperilaku. 

2. Bagi Lembaga Pendidikan 

- Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas 

penerapan etika bisnis mahasiswa Universitas Ciputra. 

- Menjadi bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan di 

Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya 



Sebagai bahan pertimbangan serta referensi bagi penulis lain terhadap 

penelitian sejenis. 

 

1.5 Lingkup Penelitian  

Lingkup penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan wawancara dan 

dokumentasi, yaitu: . 

1. Mahasiswa Accounting dan IBM angkatan 2014 yang menjabat sebagai CFO 

pada bisnis projek masing-masing. 

2. Mahasiswa yang telah menerima pembelajaran mata kuliah Pengantar 

Akuntansi dan Etika Bisnis 

3. Mahasiswa yang memiliki projek bisnis dengan periode waktu Januari 2016-

Juni 2016 dan memiliki laporan keuangan berkala. 

 


