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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan tinggi sedang dihebohkan oleh surat edaran Dirjen Dikti 

yang isinya pada intinya mengharuskan karya akhir mahasiswa S1, S2, dan S3 

dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan tingkatannya. Termasuk untuk 

tingkat S3 harus di jurnal internasional. Keharusan publikasi itu dimaksudkan 

untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah dan mengejar ketertinggalan dengan 

negara-negara lain. 

Kegundahan dan kebingungan boleh jadi memang menghinggapi banyak 

kalangan di dunia kampus. Syarat memang sangat berat dilaksanakan. Tokoh-

tokoh pendidikan pun menyebut itu dengan "tergesa-gesa" dan tidak mungkin 

terlaksana dengan baik. Salah satu tokoh yang paling lantang menyorot kebijakan 

itu adalah Franz Magnis Suseso, pensiunan guru besar filsafat yang ternama. 

Menurut beliau, para akademisi/mahasiswa dapat memperoleh ketenangan untuk 

berkarya, tanpa beban, sehingga lebih produktif  dan memperoleh gelar. 

Berikut alasan yang dikemukakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikti Kemdikbud), Djoko 

Santoso mengenai penerbitan aturan tersebut yang dikutip dari 

edukasi.kompas.com tanggal 3 Februari 2012: 

Alasan pertama, seorang sarjana harus memiliki kemampuan menulis secara 

ilmiah. Termasuk menguasai tata cara penulisan ilmiah yang baik. Setiap 

mahasiswa, dapat menulis karya ilmiah baik dari rangkuman tugas, 

penelitian kecil, mau pun ringkasan dari skripsi yang dibuatnya. 

Alasan kedua yaitu ketika seorang sarjana telah mahir menulis ilmiah, ke 

depannya diharapkan tidak akan kesulitan ketika membuat karya ilmiah di 
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jenjang selanjutnya. Beliau berharap aturan ini dapat menciptakan kuantitas 

dan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan oleh Indonesia. 

Alasan ketiga, aturan ini sengaja dibuat untuk mengejar ketertinggalan 

Indonesia dalam hal membuat karya ilmiah. Berdasarkan data Kemdikbud, 

jumlah karya ilmiah yang dihasilkan perguruan tinggi Indonesia saat ini 

masih rendah, hanya sepertujuh jika dibandingkan dengan negara tetangga, 

Malaysia. 

 

Ketertinggalan bangsa Indonesia dalam bidang penulisan juga diungkapkan 

oleh Raharjo (2008). Beliau menyatakan bahwa Indonesia terbelakang dalam 

bidang menulis. Hal ini dilihat dari jumlah penerbitan buku yang hanya sekitar 

3000 judul pertahun, dimana jumlah ini merupakan yang terendah di antara negara 

ASEAN lainnya. Namun, menulis bukan merupakan pekerjaan yang mudah. 

Menulis menuntut waktu, pengalaman, kesempatan, latihan, keterampilan-

keterampilan khusus dan pengajaran langsung menjadi seorang penulis (Tarigan, 

1994:8). 

Mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi memiliki peranan yang sangat 

penting dalam memajukan Indonesia dengan karya tulisan ilmiahnya. Suatu 

negara tidak mungkin bisa maju tanpa membaca dan menulis karena informasi 

untuk memajukan suatu masyarakat bangsa dapat diperoleh melalui membaca 

tulisan yang ada di buku-buku, majalah, media massa, dan lain-lain (Raharjo, 

2008). Hal ini juga mendasari diterbitkannya peraturan Dikti yang mengharuskan 

mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah. Namun demikian, menulis 

merupakan proses panjang dan berliku (Alwasilah, 2007:80). Menulis 

membutuhkan minat yang tinggi (Aminah, 2013). Sedangkan, minat sendiri dapat 

diartikan sebagai usaha dan kemauan untuk mempelajari sesuatu atau dorongon 

pribadi seseorang dalam mencapai tujuan tertentu (Suharyat, 2009). 
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Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti seberapa 

besar minat mahasiswa akuntansi dalam menulis dan mempublikasikan karya 

ilmiah dan faktor yang mempengaruhi minat menulis dan mempublikasikan 

mahasiswa akuntansi. Obyek penelitian ini difokuskan pada minat mahasiswa 

akuntansi dalam menulis dan mempublikasikan dengan mempertimbangkan 

bahwa minat mahasiswa akuntansi dalam menulis dan mempublikasikan karya 

ilmiah akan memberikan dampak bagi jurusan akuntansi di perguruan tinggi dan 

bidang ilmu akuntansi itu sendiri. 

Faktor-faktor dalam penelitian ini akan diuji sebagai variabel dalam 

penelitian ini yaitu motivasi untuk mendapatkan reward, menunjukkan eksistensi 

diri, aktualisasi diri dan berbagi ilmu. Variabel-variabel tersebut diambil karena 

dalam penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh yang paling 

signifikan terhadap minat atau produktivitas seseorang. Penelitian Wibowo (2012) 

menunjukkan bahwa kompensasi (reward) dan aktualisasi diri berpengaruh 

terhadap motivasi penelitian bagi dosen di Semarang. Ali (tanpa tahun) 

menyatakan bahwa reward and punishment berpengaruh terhadap motivasi 

karyawan dalam bekerja. Hal senada juga disampaikan Maulana (2013) dalam 

penelitiannya yang menunjukkan bahwa keteladanan pimpinan, aktualisasi diri 

dan balas jasa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap disiplin kerja 

pegawai. Sedangkan, dalam penelitian Ardhani (2005) menunjukkan bahwa 

variabel eksistensi diri atau pengakuan dirilah yang memiliki pengaruh paling 

dominan terhadap prestasi kerja pegawai. Sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan Syamsudin (1998) terhadap dosen di UII Yogyakarta menunjukkan 
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bahwa faktor yang paling mendorong bagi dosen dalam melakukan penelitian 

adalah ingin mengembangkan dan berbagi pengetahuan. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Dengan melihat latar belakang di atas,maka peneliti mengangkat pokok 

permasalahan berikut ini dalam penelitian, yaitu: 

1. Bagaimana minat mahasiswa akuntansi dalam menulis dan mempublikasikan 

karya ilmiah ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam 

menulis dan mempublikasikan karya ilmiah ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu:  

1. Mengetahui minat mahasiswa akuntansi dalam menulis dan mempublikasikan 

karya ilmiah dan  

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi 

tersebut. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah: 

1. Masukan dalam penyempurnaan pendidikan. 

2. Masukan bagi mahasiswa dalam pengembangan soft skill-nya. 


