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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Salah satu harapan atau keinginan yang ingin di capai oleh setiap mahasiswa 

yaitu memiliki karir yang baik. Ketika mahasiswa tersebut telah memiliki karir 

yang di impikan atau di cita-citakan, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh 

apa yang diinginkan nya kelak. Mahasiswa harus bekerja keras dan diharapkan 

mampu memotivasi diri agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, 

meningkatkan kualitas diri, dan meningkatkan tanggung jawab yang dimiliki 

sebagai seorang mahasiswa sebagai persiapan untuk menghadapi tantangan dunia 

kerja yang semakin penuh persaingan.  

Motivasi yang ada pada setiap diri mahasiswa merupakan kekuatan 

pendorong yang mewujudkan perilaku demi mencapai suatu tujuan yang 

dimilikinya. Motivasi bisa berasal dari dalam diri seseorang atau pun dari luar 

dirinya. Motivasi yang berasal dari dalam diri sesorang disebut motivasi 

instrinsik, dan yang berasal dari luar adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik 

yang ada pada mahasiswa lebih kepada bagaimana persepsi dari masing-masing 

mahasiswa tersebut seperti setiap mahasiswa pasti ingin menjadi seorang yang 

sukses dan bisa membanggakan orang tuanya dan motivasi ekstrinsik dari setiap 

mahasiswa terkait kelak memiliki pekerjaan dan karir yang baik.  Motivasi 

seseorang dalam memasuki dunia kerja adalah sesuatu yang menimbulkan 

semangat atau dorongan individu untuk memasuki dunia kerja, baik berasal dari 
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dalam diri sendiri maupun luar dirinya. Motivasi timbul karena adanya keinginan 

untuk melakukan kegiatan, adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan, 

adanya harapan dan cita-cita, adanya penghormatan atas diri, adanya lingkungan 

yang baik dan adanya kegiatan yang menarik (Hamzah B.Uno, 2011: 10). 

Seseorang yang memiliki pandangan karir yang jelas akan membawa dirinya pada 

suatu pengambilan keputusan dimana mereka harus berada. Misal seorang yang 

telah memiliki pandangan karir yaitu menjadi seorang akuntan, maka seseorang 

tersebut akan menuju langkah-langkah yang membawanya menjadi apa yang 

diharapkan tersebut, salah satunya kepada pengambilan keputusan terhadap 

pilihan universitas yang ia ambil yang dirasa dapat mengembangkan potensi diri 

yang dimiliki. 

Berikut merupakan fenomena mahasiswa yang ada di jurusan akuntansi di 

Universitas Ciputra: 

DATA MAHASISWA AKUNTANSI UC 

Angkatan 2012 21 Mahasiswa 

Angkatan 2013 29 Mahasiswa 

Angkatan 2014 25 Mahasiswa 

Angkatan 2015 33 Mahasiswa 

Angkatan 2016 32 Mahasiswa 

 Sumber: Admin Support ACC 

 Tabel 1.1 Data Mahasiswa  

 

Jika dilihat dari data tabel diatas, terlihat dari angkatan pertama yaitu 

angkatan 2012 dengan jumlah mahasiswa yaitu 21 orang, mengalami jumlah 

kenaikan untuk angkatan-angkatan selanjutnya, hal tersebut karena adanya 
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motivasi dari masing-masing mahasiswa dalam menetapkan tujuan karir yang 

ingin dicapai, sehingga dalam pengambilan keputusannya mahasiswa-mahasiswa 

tersebut memilih program studi Akuntansi di Universitas Ciputra. 

Program studi Akuntansi merupakan salah satu program studi yang ada di 

Universitas Ciputra. Program studi Akuntansi ini menggunakan sistem pengajaran 

akuntansi yang terintegrasi (kreatif, inovatif, dan holistic synergy) serta 

menggunakan experiential based learning sehingga menyediakan Entrepreneurial 

accounting project. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk magang 

(apprentice) di perusahaan milik grup Ciputra, namun tidak menutup 

kemungkinan jika mahasiswa mencari sendiri perusahaan lain dimana mereka bisa 

mengikuti program apprentice tersebut. Disamping itu program studi Akuntansi 

dalam rangka meningkatkan keahlian dan kompetensi, mahasiswa diberikan 

extensive accounting training. Adanya program tersebut diharapkan mahasiswa 

Akuntansi memiliki keseimbangan dalam “street smart” dan “book smart”, teori 

dan praktek, serta “hard skill” dan “soft skill” (sumber: website UC, 2016). 

Mahasiswa Akuntansi di Universitas Ciputra memang dipacu dan dibimbing 

untuk terus mengembangkan bisnis yang dijalankan pada setiap semester sehingga 

diharapkan kelak ketika lulus dapat meneruskan binsis tersebut dan menjadi 

seorang entrepreneur seperti apa yang menjadi visi dan misi universitas. Pada 

dasarnya setiap mahasiswa sejak awal saat mahasiswa tersebut memilih suatu 

perguruan tinggi, pastinya telah memiliki motivasi diri dan pandangan karir yang 

berbeda antara mahasiswa satu dengan yang lain yang diimpikan kelak ketika ia 

lulus, sehingga mahasiswa tersebut akan memotivasi dirinya untuk belajar yang 
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lebih giat dan bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan karir tersebut. Dalam 

memilih karir tidak menutup kemungkinan kelak ketika mahasiswa tersebut lulus 

juga dapat memilih profesi menjadi seorang professional di bidang akuntan baik 

akuntan publik dan akuntan non publik (akuntan pemerintah, akuntan pendidik, 

atau akuntan perusahaan).  

Secara umum, sarjana akuntansi memiliki beberapa langkah karir yang dapat 

ditempuh setelah mereka lulus. Pertama, sarjana akuntansi setelah lulus dapat 

langsung berkerja sebagai wiraswasta (menciptakan lapangan pekerjaan sendiri) 

hal ini sesuai dengan visi dan misi universitas atau menjadi karyawan dalam suatu 

perusahaan swasta ataupun instansi pemerintah. Kedua, melanjutkan pendidikan 

akademik jenjang strata-2, setelah menyelesaikan pendidikan ini, para lulusannya 

dapat berkerja sebagai staff pengajar atau seorang dosen di perguruan tinggi 

negeri atau swasta. Ketiga, melanjutkan pendidikan profesi untuk menjadi akuntan 

publik. Adanya langkah karir tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas diri 

seseorang terutama berkaitan dengan hal mendapatkan pekerjaan dan kesuksesan. 

Hal tersebut disebabkan karena melalui pendidikan, seseorang akan mampu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, pekerjaan dan kesuksesan itulah 

yang dijadikan sebagai motivasi oleh setiap mahasiswa dalam menuntut 

pendidikan tinggi.  

Mahasiswa akuntansi sebagai calon sarjana akuntansi, dapat 

mempertimbangkan karier apa yang akan mereka jalani nantinya dan hal tersebut 

harus ditetapkan dan dipersiapkan sejak awal ia masuk dalam perguruan tinggi 

agar masing-masing mahasiswa dapat memotivasi diri sebaik mungkin dan dapat 
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mengambil keputusan yang tepat sehingga mahasiswa tersebut dapat mencapai 

apa yang menjadi tujuannya. Pada dasarnya ada banyak perguruan tinggi yang ada 

di Indonesia yang memiliki program studi akuntansi dan salah satunya adalah 

Universitas Ciputra. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Motivasi Mahasiswa Dalam Memilih 

Program Studi Akuntansi di Universitas Ciputra”.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

Bagaimana motivasi mahasiswa baru dalam memilih program studi akuntansi di 

Universitas Ciputra? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini 

adalah: 

Untuk mengetahui dan menginvestigasi lebih dalam mengenai motivasi 

mahasiswa baru dalam memilih program studi akuntansi di Universitas Ciputra. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian terhadap bagaimana motivasi karir mahasiswa 

program studi akuntansi di Universitas Ciputra, manfaat yang diharapkan penulis 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran maupun sebagai masukkan dan wawasan bagi peneliti 
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berikutya serta pada lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan 

bimbingan yang tepat kepada mahasiswa dalam proses belajar dan 

pembelajaran guna meningkatkan motivasi mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi pendidik / calon pendidik, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sarana bimbingan dan pemberian layanan pendidikan yang 

proporsional dalam kaitannya membangun motivasi mahasiswa. 

b) Diharapkan dengan penelitian ini dapat lebih menumbuhkan 

motivasi dan kepedulian mahasiswa dalam menyerap, memahami 

ilmu perkuliahan yang telah diterima dan fokus dalam penetapan 

tujuan yang ingin dicapai. 

c) Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 

pada perkembangan dunia akuntansi keperilakuan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terbatas pada motivasi dan pengambilan keputusan 

mahasiswa baru 2016 dalam memilih Akuntansi di Universitas Ciputra. Penelitian 

ini secara implisit ingin melihat analisis motivasi mahasiswa baru angkatan 2016 

dan pengambilan keputusan (dasar-dasar dari pengambilan keputusan) dalam 

memilih program studi Akuntansi di Universitas Ciputra. 

 


