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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. PENELITIAN TERDAHULU

A.1 Tabel 2.1

NO Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 SUTIKPO 

RATNAWATI 

KURNIA(2014) 

UNDANG-UNDANG 

NO. 5 TAHUN 2011 

TENTANG 

AKUNTANPUBLIK 

DAN 

DAMPAKNYATERHA

DAP MINAT 

MAHASISWAMENJAD

I AKUNTAN PUBLIK 

V.Independen:Sanksi,

Persyaratan dan

kewajiban Akuntan

Publik.

V.Dependen: minat

menjadi Akuntan

Publik

Sanksi, Persyaratan dan 

Kewajiban menjadi akuntan 

publik berpengaruh positif 

terhadap minat mahasiswa 

Akuntansi menjadi Akuntan 

Publik. 

2 DIAN PUTRI 

MERDEKAWA

TI dan 

ARDIANI IKA 

SULISTYAWA

TI (2011) 

FAKTOR-FAKTOR 

YANG 

MEMPENGARUHI 

PEMILIHAN KARIR 

AKUNTAN PUBLIK 

DANNON AKUNTAN 

PUBLIK 

V. Independen :

penghargaan finansial,

pelatihan profesional,

pengakuan

profesional, nilai- nilai

sosial, lingkungan

kerja, pertimbangan

pasar kerja, dan

personalitas.

V. Dependen:

Pemilihan karir

sebagai akuntan

publik dan non

akuntan publik.

Faktor finansial tidak 

berpengaruh dalam pemilihan 

karirmereka sebagai akuntan 

publik atau non 

akuntan,pelatihan profesional 

mempunyai pengaruh 

yangsignifikan terhadap 

pemilihan karir, adanya 

pengaruh persepsi mengenai 

pengakuan professionaldalam 

suatu bidang karir akuntan, 

persepsi mengenai nilai-nilai 

sosial mempengaruhi dalam 

memilih karir akuntan publik, 

persepsi mengenai lingkungan 

kerja tidak berpengaruh 

signifikan pada pemilihan karir 

akuntan, pertimbangan 

pasarkerja tidak berpengaruh 

signifikan dalam pemilihan 

karir sebagai akuntan, dan 

variabel personalitas tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pemilihan karir. 

5 
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3 FAJAR 

ARIFIANTO 

DAN 

SUKANTI 

(2014) 

PENGARUH 

MOTIVASI DIRI DAN 

PERSEPSI MENGENAI 

PROFESI AKUNTAN 

PUBLIK TERHADAP 

MINAT MENJADI 

AKUNTAN PUBLIK 

PADA MAHASISWA 

PRODI AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS 

NEGERI 

YOGYAKARTA 

V. Independen: 

motivasi diri dan 

persepsi mengenai 

akuntansi publik. 

V.Dependen: Minat 

menjadi akuntan 

publik 

Motivasi diri dan persepsi 

mengenai profesi akuntan 

publik berpengaruh positif 

terhadap minat menjadi 

akuntan publik pada 

mahasiswa Prodi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Yogyakarta 

 

A.2 Penjelasan Penelitian Terdahulu 

 Dari ketiga penelitian diatas menjadi inspirasi penulis untuk meneliti 

persepsi Undang- Undang no.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik terhadap 

minat mahasiswa Akuntansi menjadi Akuntan Publik yang meliputi variabel 

Persyaratan, Kewajiban dan Sanksi Akuntan Publik terhadap Minat Mahasiswa 

Akuntansi menjadi Akuntan Publik dan lebih mengacu pada penelitian Kurnia 

(2014). 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Akuntan Publik 

 Menurut UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik “Akuntan Publik 

adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” 
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 Akuntan publik adalah akuntan yang bergerak dalam bidang akuntansi 

publik, yaitumenyerahkan berbagai macam jasa akuntansi untuk perusahaan-

perusahaan bisnis.Merdekawati dan Sulistyawati (2011) 

 Menurut Peraturan (Menteri Keuangan, 2008) nomor 17/PMK.01/2008 

tentang Jasa Akuntan Publik: 

“Akuntan adalah seseorang yang berhak menyandang gelar atau sebutan akuntan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Publik 

adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan 

jasa.”. 

 Akuntan Publik yang profesional adalah akuntan publik yang menjunjung 

tinggi integritas, objektivitas dan independensi. Independensi artinya menjalankan 

tugas Kantor Akuntan Publik harus selalu mempertahankan sikap mental 

independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam 

SPAP yang dikeluarkan oleh IAI.Ikatan Akuntansi Indonesia (2011) 

 

2.  Undang- Undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik 

 Standar auditing (IAPI, 2011:150.1) menyatakan tiga kelompok besar 

standar yaitu : 

Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan dan Standar Pelaporan. Risiko 

dalam audit Agoes (2012) terdiri atas risiko yang meliputi resiko bawaan 

(inherent risk), risiko pengendalian (control risk), dan resiko deteksi (detection 

risk). Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi 
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terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat 

pengendalian yang terkait. Sebagai contoh : Uang tunai lebih mudah dicuri 

daripada sediaan batu bara, Perkembangan teknologi yang menyebabkan produk 

tertentu usang dan mengakibatkan sediaan dilaporkan lebih besar. Risiko 

pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi 

dalam suatu arsesi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh 

pengendalian intern. Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat 

mendeteksi salah saji material yang terdapat dalau suatu asersi. 

 Akuntan Publik diwajibkan untuk selalu meningkatkan kompetensi 

danprofesionalismenya dengan tujuan agar kualitas jasa yang diberikan baik. 

NamunAkuntan Publik tetap tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja 

maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang yang dapat 

melindungi profesi Akuntan Publik dan kepentingan pemakai jasa Akuntan Publik 

tersebut. Di Indonesia, banyak Undang-Undang yang berkaitan dengan profesi 

Akuntan Publik, namun tidak mengatur secara mendasar dan menyeluruh. 

 Untuk menjawab keresahan Akuntan Publik dan masyarakat pemakai 

jasaakuntan, pada 3 Mei 2011, disahkan UU No. 5 tahun 2011 tentang Akuntan 

Publik.UU ini menimbang bahwa jasa Akuntan Publik merupakan jasa yang 

digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas 

dalam era globalisasi, Akuntan Publik memiliki peran penting dalam mendukung 

perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi 

dan mutu informasi dalam bidang keuangan. 
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REPUBLIK INDONESIA (2011) menyatakan 

Persyaratan untuk Menjadi Akuntan Publik 

Pasal 6 

(1) Untuk mendapatkan izin menjadi Ak untan Publik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah; 

b.berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; 

c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 

e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan 

Publik; 

f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih; 

g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh 

Menteri; dan 

h. tidak berada dalam pengampuan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. 

 

Kewajiban Akuntan Publik 

Pasal 25 
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(1) Akuntan Publik wajib: 

a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh 

Menteri; 

b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi 

Akuntan Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP 

wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud; 

c. mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus 

delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan 

atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP; 

d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 

30 (tiga puluh) hari sejak: 

1. menjadi Rekan pada KAP; 

2. mengundurkan diri dari KAP; atau 

3. merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini; 

e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan; dan 

f. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang 

tinggi. 

 

Sanksi administratif Akuntan Publik 

Pasal 53 

(1) Menteri berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Akuntan Publik, 

KAP, dan/atau cabang KAP atas pelanggaran ketentuan administratif. 
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(2) Pelanggaran ketentuan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 

13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), 

Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 35 

ayat (5) dan ayat (6), atau Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5). 

 (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

a. rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu; 

b. peringatan tertulis; 

c. pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu; 

d. pembatasan pemberian jasa tertentu; 

e. pembekuan izin; 

f. pencabutan izin; dan/atau 

g. denda. 

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat diberikan tersendiri 

atau bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif lainnya. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan 

besaran denda diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

Pasal 55 

Akuntan Publik yang: 

a. melakukan manipulasi, membantu melakukanmanipulasi, dan/atau memalsukan 

data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau 
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b. dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan,dan/atau menghilangkan 

data atau catatan pada kertaskerja atau tidak membuat kertas kerja yang 

berkaitandengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka 

pemeriksaan olehpihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

Pasal 56  

Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 

denda paling banyakRp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

Pasal 57 

(1) Setiap orang yang memberikan pernyataan tidak bena ratau memberikan 

dokumen palsu atau yang dipalsukan untuk mendapatkan atau memperpanjang 

izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),Pasal 7 ayat 

(2), atau Pasal 8 ayat (2), dan/atau untukmendapatkan izin usaha KAP atau izin 

pendirian cabang KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18ayat (2) atau 

Pasal 20 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah). 

(2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesi Akuntan 

Publik dan bertindak seolah-olah sebagai Akuntan Publik sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 



13 
 

(enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah). 

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) atau ayat (2) 

dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa 

pidanadenda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 

(4) Dalam hal korporasi tidak dapat membayar denda sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), pihak yangbertanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam)tahun. 

Pasal 58 

(1) Akuntan Publik yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55 dibebaskan darituntutan pidana apabila perbuatan yang dilakukan 

telah lewat dari 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian 

jasa. 

(2) Akuntan Publik dibebaskan dari gugatan terkait dengan pemberian jasa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) dan ayat (3) apabila perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 yang dilakukan telah lewat dari 5 (lima) 

tahun terhitung sejak tanggal laporan hasil pemberian jasa. 

3. Persepsi 

Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk 

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-kesan indera (melihat, mendengar, 

mencium, menyentuh dan merasakan) mereka agar memberikan makna bagi 

lingkungan mereka. (Robbins, 2003) 
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Menurut Robbins (2003) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

profesi adalah: 

 (1) Pelaku Persepsi, dimana seorang individu memandang pada suatu objek 

dan mencoba untuk menafsirkan apa yang dilihatnya, maka penafsiran itu 

dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pelaku individu. 

 (2) Target, dimana Karakter seseorang yang akan diamati dapat 

mempengaruhi apa yang akan dipersepsikan. 

 (3) Situasi, dimana Unsur-unsur lingkungan yang ada disekitar kita dapat 

mempengaruhi persepsi kita.  

Apabila seseorang mempunyai persepsi yang positif akan sesuatu hal, 

maka cenderung akan mendukung hal tersebut. Begitu pula sebaliknya apabila 

seseorang mempunyai persepsi yang negatif akan sesuatu hal maka cenderung 

untuk menghindari hal tersebut. Mahasiswa Akuntansi dalam mempersepsikan 

profesi akuntan publik bermacam-macam. Ada yang mempersepsikan mengenai 

akuntan publik itu positif maupun negatif sehingga secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi keinginanya untuk berprofesi sebagai akuntan publik. 

 

4. Minat Mahasiswa Akuntansi menjadi Akuntan Publik 

 Minat dalah sikap jiwa orang seorang termasuk ketiga fungsi jiwanya 

(kognisi, konasi, dan emosi), yang tertuju pada sesuatu, dan dalam hubungan itu 

unsur perasaan yang terkuat.Dalam memilih karir yang dijalaninya, Mahasiswa 

Akuntansi memiliki berbagai macam pertimbangan untuk memilih karir apa yang 

akan dijalaninya.Ahmadi (2009) 
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  Faktor-faktor yang mempengaruhi terdiri dari penghargaan finansial, 

pelatihan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar 

kerja dan personalitas (Absara (2011)) 

 Dalam pemilihan karir di dalam dunia kerja terdapat beberapa profesi yang 

dapat dipilih oleh sarjana akuntansi misalnya profesi Akuntan Publik, Akuntan 

Manajemen, Internal Auditor, Konsultan Pajak, Akuntan Pemerintah, Akuntan 

Pendidik dan profesi Akuntan lainnya. Profesi Akuntan Publik merupakan pihak 

yang menjembatani hubungan antara pihak manajemen dan pemilik atau pihak 

manajemen yang mengelola suatu unit usaha. Kegiatan utama Akuntan Publik 

adalah pada kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pendapat kewajaran 

terhadap laporan keuangan yang dibuat pihak manajemen dan dapat 

dipertanggungjawabkan oleh manajemen. Pendapat tersebut berguna bagi pihak-

pihak yang terkait dengan laporan keuangan, yaitu pihak perusahaan (manajemen) 

maupun pihak diluar perusahaan (investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat). 

 Minat dapat didefinisikan sebagai sumber motivasi yang dapat 

mendorongseseorang untuk melakukan hal yang disukainya jika mereka bebas 

memilih. Minat Mahasiswa Akuntansi menjadi Akuntan Publik dapat diartikan 

sebagai keinginan atau kesukaan terhadap profesi Akuntan Publik. Mahasiswa 

Akuntansi tertarik apabila mereka melihat sesuatu yang menguntungkan bagi 

mereka dan membuat mereka senang. Dan dengan adanya UU No. 5 Tahun 2011 

tentang Akuntan Publik ini diharapkan minat mahasiswa akuntansi menjadi 

Akuntan Publik meningkat karena adanya regulasi dan tanggung jawab yang jelas 

bagi Akuntan Publik. 
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C. KERANGKA PEMIKIRAN dan PERUMUSAN HIPOTESIS 

1.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh persyaratan akuntan publik terhadap minat mahasiswa 

akuntansi menjadi Akuntan Publik 

Satya (2011)menyatakan Pasal 6 ayat 1 UU No.5 Tahun 2011 tentang 

AkuntanPublik memiliki pengaruh negatif terhadap penilaian mahasiswa 

Akuntansi karena dapat mengurangi standar profesionalisme, dimana dapat 

dipertanyakankredibilitas dan validitas sebagai akuntan publik dan juga 

profesi akuntan publik tidak dapat ditempuh dengan tanpa adanya pendidikan 

dan pelatihan yang memadai terlebih dahulu yaitu mendapatkan nomor 

register negara.Persyaratan Akuntan Publik merupakan serangkaian ketentuan 

berupa syarat yang harus ditaati orang untuk menjadi Akuntan Publik.  

Persyaratan 

Akuntan Publik 

Kewajiban Akuntan 

Publik 

Sanksi Akuntan 

Publik 

Minat Mahasiswa 

Menjadi Akuntan 

Publik 
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Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan di uji dalam 

penelitian ini adalah 

H1:Persepsi tentang persyaratan akuntan publik berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa akuntansi menjadi Akuntan Publik 

 

2. Pengaruh kewajiban akuntan publik terhadap minat mahasiswa akuntansi 

menjadi Akuntan Publik 

 Penelitian Kurnia (2014) menyatakan bahwa kewajiban menjadi Akuntan 

Publik memiliki hubungan positif terhadap minatmahasiswa Akuntansi untuk 

menjadi Akuntan Publik karena mahasiswa yang memilikikeinginan untuk 

menjadi Akuntan Publik harus menjunjung tinggi profesionalisme terhadap 

profesi Akuntan Publik. Seperti dengan mengikuti pendidikan profesi 

berkelanjutan (PPL), dalam menjalankan profesinya harus melalui Kantor 

Akuntan Publik. Namun untuk memperoleh izin praktek diperlukan waktu 

yang tidak singkat, dan ketika sudah menjadi Akuntan Publik harus 

memenuhi kewajiban mengikuti PPL ditengah kesibukan yang dijalani oleh 

Akuntan Publik. 

 Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan di uji dalam 

penelitian ini adalah 

H2: Persepsi tentang Kewajiban akuntan publik berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi menjadi Akuntan Publik 
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3. Pengaruh sanksi akuntan publik terhadap minat mahasiswa akuntansi 

menjadi Akuntan Publik 

 Penelitian Kurnia (2014) menyatakan bahwa sanksi menjadi Akuntan 

Publik yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Minat Mahasiswa 

Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik. Dengan adanya sanksi yang tegas 

dalam peraturan perundangan maka setiap orang akan berusaha mematuhinya. 

Sanksi menjadi Akuntan Publik berdampak positif terhadap minat mahasiswa 

Akuntansi untuk menjadi Akuntan Publik karena untuk menjaga 

profesionalitasnya sanksi yang tercantum dalam pasal 53 sampai pasal 58 UU 

No.5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik sangat tegas, baik untuk kesalahan 

yang berupa kelalaian ataupun kesalahan yang disengaja oleh Akuntan itu, 

sehingga Akuntan Publik harus menjaga profesionalitasnya pada saat 

menjalankan tugasnya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang 

akan di uji dalam penelitian ini adalah 

H3: Persepsi tentang sanksi akuntan publik berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi menjadi Akuntan Publik 
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