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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi seperti saat ini, semua negara dituntut untuk lebih 

berkembang. Termasuk juga Indonesia sebagai salah satu negara yang selalu 

mengikuti perkembangan zaman. Tentu saja hal tersebut berpengaruh dalam 

penyajian laporan keuangan. Dengan adanya kemajuan zaman seperti sekarang ini 

sudah pasti dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dantransparansi dalam 

setiap penyajian laporan keuangan dan hal ini merupakan bagian dari 

tanggungjawab akuntan publik. Akuntan Publik dapat dikatakan elemen penting 

untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang transparan, akuntabel dan 

perekonomian yang bebas dari kecurangan serta penipuan yang bersifat 

keuangan.(Arifianto dan Sukanti, 2014) 

Data dari Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai (PPAJP) 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI per 27 Januari 2016 memperlihatkan 

jumlah Akuntan Publik di Indonesia sebanyak 1.123 orang dan 55% berdomisili 

di Jabodetabek. IAI telah memberikan lebih dari 5000 sertifikasi CA kepada 

akuntan profesional Indonesia yang memiliki track record dan kompetensi yang 

telah teruji dari berbagai sektor, padahal lulusan Akuntansi berjumlah ±29.000 

lulusan. 

Banyaknya penduduk Indonesia sendiri,untuk menangani segala kebijakan 

pajak maupun pemeriksaan akuntansi instansi dan entitas dan juga adanya sumber 

daya alam yang melimpah dibutuhkan solusi dalam meningkatkan jumlah 
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Akuntan Publik berkualitas.Dalam hal ini mempengaruhi persepsi mahasiswa 

akuntansi mengenai profesi akuntan publik untuk menjadi Akuntan Publik 

memiliki andil. 

 Profesi Akuntan Publik memiliki peranan besar dalam mendukung 

perkembangan ekonomi untuk mengawal pembangunan ekonomi agar semakin 

efisien dan efektif dengan kekuatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. 

Peran Akuntan Publik terutama untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas 

informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Tanggung jawab seorang 

Akuntan Publik terletak pada opini atau pendapat yang diberikan terhadap 

kewajaran laporan keuangan entitas yang akan digunakan oleh masyarakat.Dalam 

era globalisasi, jasa Akuntan Publik sangat dibutuhkan dalam pengambilan 

keputusan ekonomi yang akan berpengaruh secara luas. Akuntan Publik dituntut 

untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam 

pelaksanaan tugasnya.(Kurnia, 2014) 

 Setelah melewati diskusi dan proses yang panjang, akhirnya RUU tentang 

Akuntan Publik disahkan menjadi UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

pada rapat paripurna DPR di Jakarta. Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 

3 Mei 2011 ini berisi 62 pasal yang diharapkan dapat memberikan landasan 

hukum yang lebih kuat dan jelas bagi profesi Akuntan Publik. Latar belakang UU 

No. 5 tahun 2011 antara lain yaitu adanya tuntutan masyarakat terhadap integritas 

dan profesionalisme Akuntan Publik serta untuk melindungi kepentingan Akuntan 

Publik sesuai dengan standar dan kode etik profesi. Hal ini berarti untuk menjadi 

Akuntan Publik tidak harus berasal dari sarjana akuntansi. Sarjana akuntansi harus 
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bersaing dengan sarjana non akuntansi. Hal yang menjadi pertanyaan adalah 

apakah kualitas Akuntan Publik yang berasal dari sarjana akuntansi dan non 

akuntansi akan sama serta apakah undang-undang seperti ini mempengaruhi minat 

mahasiswa Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik. 

 Penelitian ini adalah penelitian replikasi dari Kurnia (2014) dan variabel 

independen yang digunakan yaitu persayaratan, kewajiban dan sanksi Akuntan 

Publik dengan variabel dependennya minat mahasiswa Akuntansi menjadi 

Akuntan Publik. Pada penelitian ini yang membedakanyaitu objek penelitiannya 

yang mengambil populasi Mahasiswa Akuntansi di Malang untuk mengetahui 

persepsinya mengenai Undang- Undang no.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana persepsi mahasiswa terhadap Undang- Undang no.5 tahun 2011 

yang meliputi persyaratan, sanksi dan kewajiban Akuntan Publik?  

2. Apakah persepsi tentangUU no. 5 tahun 2011 yang meliputi persyaratan, 

sanksi dan kewajiban Akuntan Publik berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

• Untuk mengetahui persepsi mahasiswa tentang Undang- Undang no.5 

tahun 2011 yang meliputi persyaratan, sanksi dan kewajiban Akuntan 

Publik 
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• Untuk membuktikan apakah persyaratan, kewajiban, dan sanksi Akuntan 

Publik pada Undang-Undang nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan 

Publik memiliki pengaruh persepsi terhadap minat mahasiswa Akuntansi 

untuk menjadi Akuntan Publik 

D. MANFAAT PENELITIAN 

 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat memberikan 

pemahaman pentingnya mengenai syarat,sanksi, dan kewajiban 

Akuntan Publik. 

 Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan 

penelitian yang telah ada. 

 Manfaat Praktis 

 Memberikan pengetahuan agar mahasiswa mampu menjadi akuntan 

publik yang profesional 




