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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai budaya dan mentalitas 

yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dilakukan 

untuk memahami nilai-nilai budaya dan mentalitas yang ada dalam mahasiswa 

selama proses belajar mengajar berlangsung. Data yang digunakan adalah data 

primer yang diperoleh melalui proses wawancara yang mendalam dari informan 

yang adalah mahasiswa akuntansi serta orangtua dari mahasiswa di Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Data kemudian dianalisis 

berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tujuh nilai budaya dan 

mentalitas yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi, yaitu : kedisiplinan, 

kesadaran diri, tanggung jawab, gotong royong, kesopanan, mandiri, dan 

kejujuran. 

 

 

Kata kunci : kualitatif, fenomenologi, nilai budaya, mentalitas, mahasiswa 

akuntansi 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to understand culture and mentality value that 

accountant students have. This research uses qualitative method with 

phenomenological approach. Phenomenological approach is used to describe 

culture and mentality value that accountant students have while learning process 

occurs. This research uses primary data which is obtained through in-depth 

interview from informants that is Economic and Business Faculty of Diponegoro 

University’s accountant students and accountant students’ parents. Obtained data 

were analyzed based on the result of the interview. 

The result of this research shows that there are seven culture and mentality 

value that accountant students have, such as : discipline, self awareness, 

responsibility, mutual assistance, courtesy, independent, and honesty. 

 

 

Keywords : qualitative, phenomenological, culture value, mentality, accountant 

student 
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1. BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang menghasilkan sumber daya 

manusia yang bermutu dan dapat bersaing dalam dunia kerja. Menurut UU No 12 

Tahun 2012, perguruan tinggi adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang 

memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai humaniora serta 

pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Secara 

singkatnya, perguruan tinggi menyiapkan peserta didiknya untuk dapat berperan 

dalam kehidupan masyarakat. Untuk dapat hidup bersama masyarakat, mahasiswa 

dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya, tidak hanya melalui ilmu 

pengetahuan yang didapatkannya, namun juga melalui tindakan atau 

perilaku-perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, perguruan 

tinggi dituntut untuk tidak hanya menyiapkan mahasiswa didikannya dengan ilmu 

pengetahuan yang mumpuni, namun juga dengan nilai-nilai moral dan etik yang 

dapat diterima oleh masyarakat. 

Belakangan ini, tidak jarang ditemui adanya tindakan maupun perilaku yang 

ditunjukkan oleh mahasiswa yang kurang dapat diterima dalam kehidupan 

bermasyarakat. Adanya perilaku yang kurang disiplin, seperti datang tidak tepat 

waktu, tidak bisa mengatur waktu dengan baik, hingga tidak menaati peraturan 

yang berlaku menjadi salah satu perilaku yang ditemui dalam diri mahasiswa  
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Akuntansi. Tidak hanya itu, masih ada mahasiswa yang menunjukkan perilaku 

yang ‘kurang etis’ dalam kehidupan sosial, seperti belum menunjukkan budaya 

antri, tidak peka maupun tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, 

meninggalkan kewajiban dalam suatu kegiatan, tidak mendengarkan orang yang 

menyajikan presentasi, tidak menyapa atau memberikan senyuman terhadap dosen 

maupun pegawai yang berpapasan di daerah kampus, tidak memberikan salam 

atau permintaan maaf ketika terlambat datang ke kelas, adanya tindakan 

menyontek ketika sedang kuis atau ujian, lari dari permasalahan yang dihadapi di 

dalam kelompok, hingga bergantung dengan orang lain ketika mengerjakan tugas 

individu.   

Kementrian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) bersama Alumni 

Sastra Universitas Indonesia 91 dalam rangkaian acara Creative Cultural Forum 

(CCF) yang diadakan pada Mei 2016 lalu pun ikut menyatakan keadaan 

kebudayaan dan mentalitas dari generasi sekarang. Dengan adanya perkembangan 

pesat dalam teknologi dan arus globalisasi, mental bangsa semakin terdegradasi. 

Hal ini menjadi akar permasalahan bangsa dan juga menjadi tantangan yang lebih 

besar bagi negara dari generasi-generasi sebelumnya. Fondasi mental perlu 

dikuatkan dengan menguatkan integritas, etos kerja, dan juga gotong royong. 

Mentalitas ini tidak hanya mengenai psikologis individu, namun juga mengenai 

karakter, struktur, dan kebudayaan kolektif bangsa. 

Keadaan ini semakin didukung dengan adanya peraturan mengenai mentalitas 

bangsa Indonesia yang perlu direvolusi yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

Peraturan mengenai mentalitas bangsa Indonesia, khususnya anak muda pun  
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dikeluarkan untuk menanggapi keresahan masyarakat mengenai mentalitas bangsa 

beberapa waktu terakhir ini. Seperti yang dilansir dalam revolusimental.go.id, 

mentalitas tersebut perlu diubah karena ada sesuatu yang salah tentang nilai, nilai 

luhur bangsa yang terlupa. Menurut Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2016, 

Revolusi Mental perlu diadakan dalam rangka memperbaiki dan membangun 

karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan 

gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, 

makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Pemerintah pun menetapkan 5 

program kerja yang berfokus pada berbagai hal, beberapa diantaranya adalah 

peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan 

responsif, peningkatan penegakan hukum perilaku tertib, peningkatan perilaku 

yang mendukung tercapainya kemandirian bangsa dalam berbagai sektor 

kehidupan, peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran Hak 

Kekayaan Intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat, serta peningkatan 

perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan 

kesetiakawanan sosial. 

Tidak hanya mentalitas, nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia hingga saat ini belum secara optimal terlaksana dalam kehidupan. 

Kerap kali kita menyaksikan beragam tindakan yang ditemukan dalam diri 

mahasiswa yang dapat menghancurkan suatu bangsa, yaitu menurunnya perilaku 

sopan santun, menurunnya perilaku kejujuran, menurunnya rasa gotong royong di 

kalangan masyarakat, hingga menurunnya rasa kebersamaan. Menurut Lickona 

(dikutip dari Rasid Yunus, 2013), ada sepuluh tanda perilaku manusia yang 
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mengarah pada kehancuran suatu bangsa, yakni ‘meningkatnya kekerasan dalam 

kalangan remaja, ketidakjujuran yang membudaya, semakin tingginya rasa tidak 

hormat kepada orangtua, guru, dan figur pemimpin, pengaruh peer group terhadap 

tindakan kekerasan, meningkatnya kecurigaan dan kebencian, penggunaan bahasa 

yang memburuk, penurunan etos kerja, menurunnya rasa tanggungjawab individu 

dan warga negara, meningkatnya perilaku merusak diri, serta semakin kaburnya 

pedoman moral.’  

Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Pemerintah Republik Indonesia 

Tahun 2010-2025 juga menyampaikan akibat yang berbahaya apabila nilai budaya 

tidak diterapkan. Jika nilai budaya tersebut diacuhkan, maka akan kemungkinan 

terjadi hal seperti : ‘disorientasi dan belum dihayati nilai-nilai Pancasila sebagai 

filosofi dan ideologi bangsa, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam 

mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya 

bangsa dan bernegara, ancaman disintegrasi bangsa, serta melemahnya 

kemandirian bangsa.’ 

Topik mengenai permasalahan yang dialami oleh mahasiswa dalam prodi 

akuntansi dalam kaitannya dengan nilai budaya dan mentalitas ini menjadi topik 

yang menarik untuk dibahas. Nilai budaya dan mentalitas dari seseorang 

merupakan suatu hal yang dianggap enteng oleh kebanyakan orang. Meskipun 

begitu, nilai budaya dan mentalitas ini sangat penting terutama untuk 

pembangunan yang apabila diabaikan maka akan berdampak buruk bagi 

kehidupan di masa depan. Perlunya mengetahui keadaan nilai budaya dan 
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mentalitas yang tertanam dalam diri mahasiswa merupakan hal yang harus 

dilakukan untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

mengemukakan nilai-nilai budaya dan mentalitas yang tertanam dalam diri 

mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 

beserta permasalahan-permasalahan yang mengikuti nilai-nilai tersebut. Dengan 

melakukan penelitian ini, diharapkan dapat mengungkapkan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam diri mahasiswa mengenai nilai 

budaya dan mentalitas serta penyelesaian yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah peneliti uraikan sebelumnya, permasalahan 

yang dapat peneliti rumuskan adalah : 

1. Sejauh mana nilai budaya dan mentalitas diterapkan dalam kegiatan 

belajar-mengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro? 

2. Bagaimana solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan mengenai 

nilai budaya dan mentalitas mahasiswa S-1 Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis Universitas Diponegoro? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui seberapa jauh nilai budaya dan mentalitas dalam diri 

mahasiswa Akuntansi dan memberikan solusi atas permasalahan mengenai nilai 

budaya dan mentalitas mahasiswa Akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Diponegoro. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi dosen, sebagai masukan dalam pengembangan program pengajaran 

untuk mahasiswa Akuntansi mengenai nilai budaya dan mentalitas 

2. Bagi orangtua, sebagai masukan dalam menerapkan pendidikan nilai budaya 

dan mentalitas kepada mahasiswa 

3. Bagi mahasiswa, sebagai masukan dalam pengembangan diri mengenai nilai 

budaya dan mentalitas yang berguna dalam kehidupan sosial 

4. Untuk perkembangan ilmu akuntansi mengenai perilaku akuntansi 

(accounting behavioral) dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas, terutama 

dalam meningkatkan kualitas kurikulum prodi akuntansi di Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 

5. Sebagai referensi untuk penelitian yang relevan dengan penelitian ini di 

kemudian hari. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : Telaah Pustaka 

  Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, serta 

penjelasan mengenai kebudayaan, nilai budaya, dan mentalitas 

BAB III : Metode Penelitian 

  Bab ini menguraikan deskripsi dari desain penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, daftar informan, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data, 

serta metode analisis. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

  Bab ini menjelaskan mengenai analisis data serta pembahasannya. 

BAB V : Penutup 

 Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran, 

dan rekomendasi riset


