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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran motivasi dan biaya pendidikan 

dalam meningkatkan minat lulusan S1 Akuntansi untuk menempuh Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) dengan studi kasus pada lulusan S1 Akuntansi di Surabaya. Data 

dikumpulkan melalui metode kuesioner kepada responden dengan teknik nonprobalility 

sampling yaitu pemilihan nonrandom yang berupa pusposive sampling. penelitian ini 

menggunakan analisis kuantitatif yang meliputi uji validitas, reliabilitas, dan uji hipotesis 

yang melalui uji R2, uji-t, uji-f, dan uji analisis regresi linier berganda. Teknik analisis 

data menggunakan regresi linier berganda berfungsi untuk membuktikan hipotesis 

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel motivasi karir, motivasi 

ekonomi, motivasi kualitas dan biaya pendidikan berpengaruh signifikan terhadap minat 

lulusan S1 Akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

 

Kata Kunci: PPAk, Lulusan S1 Akuntansi, Motivasi dan Biaya Pendidikan 
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ABSTRACT 

 

This study investigated the role of motivation and educational costs in establishing 

the interest of S1 Accounting graduates to pursue a further degree in Accounting 

Professional Education (PPAk). Therefore, a case study was applied to S1 Accounting 

graduates in Surabaya. Data were collected through a questionnaire method with a non-

probability sampling technique, namely non-random selection in the form of purposive 

sampling. This study used quantitative analysis, including validity, reliability, and 

hypothesis testing through the R2 test, t-test, f-test, and multiple linear regression 

analysis. Data analysis technique applied Multiple Linear Regression to prove the 

research hypothesis. As a result, this study indicated that the variables of career 

motivation, economic motivation, quality motivation, and education costs significantly 

affected the interest of S1 Accounting graduates to take Accounting Professional 

Education (PPAk). 

 

 

Keywords: PPAk, S1 Accounting Graduates, Motivation and Education Costs 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada perkembangan era modern ini, tantangan untuk tetap mempertahankan  

kehidupannya semakin berat bagi manusia. Setiap manusia dituntut untuk memiliki keahlian 

khusus agar memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pesatnya perkembangan teknologi 

akan berpengaruh secara langsung terhadap dunia bisnis yang pada gilirannya akan berakibat 

membuka peluang tempat kerja yang lebih luas dan bervariasi di kemudian hari.  

Sebagai individu, manusia tentu memiliki motivasi untuk maju dan berkembang agar bisa 

menyejahterakan dirinya dan keluarganya. Untuk memiliki keahlian, manusia dituntut 

mengikuti pendidikan dan pelatihan baik formal dan non formal. Seseorang yang berprofesi 

akuntan memiliki keterlibatan dalam entitas bisnis yang ada pada lingkungan sekitar. Di sebuah 

entitas bisnis, seorang akuntan menduduki posisi yang cukup istimewa yang mana harus 

memiliki keahlian baik untuk akuntansinya maupun sikap yang profesional seusai dengan 

standar etika akuntan. Hal tersebut dikarenakan profesi akuntan dituntut untuk  

mempertanggungjawabkan segala tugas dan pekerjaan profesionalnya kepada masyarakat, 

organisasi profesinya, maupun untuk kepentungan dirinya. 

Dalam dunia kerja terdapat berbagai macam profesi akutan seperti akuntan publik, 

akuntan pemerintah, akuntan manajemen dan terakhir adalah akuntan pendidik dimana masing-

masing profesi tersebut mempunya fungsi dan peran yang sangat berbeda-beda. Dalam 

penelitian Yuskar dan Benny, 2006 (JAAKFE, Desember 2014) setiap tahun peminat Jurusan 

Akuntansi dalam perguruan tinggi juga selalu mengalami peningkatan sehingga lulusan setiap 

tahun pun semakin banyak dan persaingan dalam memperoleh pekerjaan tidak dapat dihindari 

lagi.  

Setelah menyelesaikan pendidikan S1, sarjana akuntansi mempunyai berbagai alternatif 

pilihan, yaitu melanjutkan mengikuti pendidikan profesi akuntansi atau melanjutkan studi ke 

jenjang akademik S2 atau langsu13ng berkecimpung dalam dunia kerja untuk menjadi akuntan. 

Ada beberapa pilihan alternatif profesi akuntansi yang dapat dipilih oleh sarjana akuntansi, 

yaitu akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pemerintah maupun akuntan pendidik.  

Bagi mereka yang memilih untuk bekerja sebagai seorang akuntan publik, mereka harus 

melanjutkan studinya ke Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk).  Calon akuntan yang menempuh 

PPAk memiliki hak untuk mengikuti USAP yang merupakan prasyarat dalam memperoleh ijin 

praktik Akuntan Publik. Setelah mengikuti USAP diinginkan agar calaon akuntan mampu 
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secara teknis dan mahir dalam dunia praktik dengan profesional. Dengan adanya lembaga 

pendidikan ini diharapkan para calon akuntan mempunyai daya saing yang lebih baik daripada 

hanya sebagai sarjana ekonomi. 

Menurut Supriyanto (2013) menjelaskan terdapat beberapa hal yang menyebabkan 

perbedaan kualitas jasa audit diantaranya yaitu (1) Landasan hukum terkait profesi akuntan dan 

pelaporan akuntansi keuangan yang belum memadai untuk memberikan peran bagi akuntan 

publik (2) Pangsa pasar jasa audit yang terbatas jumlahnya (3) Perspektif atas resiko profesi 

(4) Tingginya biaya. Seorang akuntan dituntut tidak hanya berpendidikan tinggi, namun juga 

berpengalaman dan diakui oleh kementerian keuangan. 

Calon pekerja dalam memilih karirnya harus didasarkan oleh minat dari masing-masing 

individu. Minat dan rencana karir seorang mahasiswa akuntansi bermanfaat untuk akademisi 

yang mana dapat digunakan untuk menyusun kurikulum serta proses pembelajaran sehingga 

lebih efektif dan efisien. Mahasiswa dalam menentukan minat-minatnya dalam dunia 

pendidikan terutama jurusan akuntansi harus mempertimbangkan apakah pilihannya tesebut 

sudah yang terbaik dalam ditempuh atau tidak.  

Menurut Suranta (2006) terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi minat 

seseorang menempuh PPAk diantaranya adalah motivasi kualitas dan motivasi karir sedangkan 

motivasi ekonomi tidak mempengaruhi minat dalam mengikuti PPAk. Berbeda dengan hasil 

penelitian dari Supriyanto (2013) yaitu variabel motivasi karir tidak mempengaruhi variabel 

dependen dalam hal ini yaitu minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk, sedangkan 

motivasi kualitas dan motivasi ekonomi berpengaruh terhadap variabel dependen. Penelitian 

ini juga menggunakan variabel gender dan menghasilkan tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Linda (2011) juga melakukan penelitian yang sama terkait dengan PPAk, 

menghasilkan penelitian yang menyatakan bahwa motivasi karir tidak mempengaruhi variabel 

dependen, sedangkan motivasi kualitas dan motivasi ekonomi memiliki pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Saat ini semakin rendah pandangan terhadap minat lulusan S1 akuntansi dalam 

meningkatkan profesionalisme ditengah-tengah tingginya kebutuhan dan tuntutan peningkatan 

profesionalisme akuntan. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Biaya Pendidikan Terhadap Minat 

Lulusan S1-Akuntansi untuk Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Surabaya”. 

Perbedaan penelitian ini dengan sebelum-sebelumnya adalah obyek penelitian yang digunakan 

adalah lulusan S1 Akuntansi di Surabaya. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi seperti yang tertulis pada 

pendahululan sebelumnya maka dapat ditemukan beberapa rumusan masalah untuk penelitian 

ini. Rumusan penelitian tersebut antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh Motivasi Karir terhadap Minat Lulusan S1 Akuntansi untuk 

Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)? 

2. Bagaimana pengaruh Motivasi Ekonomi terhadap Minat Lulusan S1 Akuntansi untuk 

Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)? 

3. Bagaimana pengaruh Motivasi Kualitas terhadap Minat Lulusan S1 Akuntansi untuk 

Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)? 

4. Bagaimana pengaruh Biaya Pendidikan terhadap Minat Lulusan S1 Akuntansi untuk 

Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)? 

5. Bagaimana pengaruh Motivasi Ekonomi, Motivasi Kualitas, Motivasi Karir dan Biaya 

Pendidikan terhadap Minat Lulusan S1 Akuntansi untuk Menempuh PPAk?  

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus 

yang akan diuraikan sebagai berikut:  

1) Tujuan umum penelitian ini diharapkan:  

a. Dapat mengetahui pengaruh motivasi kualitas terhadap minat lulusan S1 Akuntansi 

untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan. 

b. Dapat mengetahui pengaruh motivasi karir terhadap minat lulusan S1 Akuntansi untuk 

mengikuti pendidikan profesi akuntan 

c. Dapat mengetahui pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat lulusan S1 Akuntansi 

untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan 

d. Dapat mengetahui pengaruh biaya pendidikan terhadap minat lulusan S1 Akuntansi 

untuk mengikuti pendidikan profesi akuntan 

2) Tujuan khusus dari penelitian ini adalah dapat mengetahui minat lulusan S1 akuntansi dalam 

menempuh PPAk dipengaruhi oleh faktor apa saja. Informasi yang dihasilkan dalam 

penelitian tersebut akan memberikan memberikan manfaat kepada instansi Pendidikan 

Profesi Akuntansi dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan memberikan manfaat untuk 

Kantor Akuntan Publik. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini memberikan beberapa manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya yaitu: 

1) Bagi Program Pendidikan Profesi Akuntansi 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang 

mempengaruhi minat lulusan S1 Akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi 

sehingga bisa digunakan sebagai dasar dalam melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan 

minat tersebut berikutnya dapat memberikan masukan bagi program studi dalam merancang 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. 

2) Bagi Peneliti 

Mengetahui informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi minat lulusan S1 Akuntansi 

untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Dengan adanya informasi tersebut 

dapat digunakan oleh pendidik untuk memotivasi mahasiswa-mahasiswa jenjang strata 1 

dalam upaya melanjutkan studi PPAk. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 MINAT 

Minat mahasiswa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai minat belajar mahasiswa 

akan suatu ilmu baru yang diterima oleh mahasiswa ketika duduk dibangku kuliah. Dalyono 

(dalam Adiningsih, 2012) menyatakan bahwa sebuah minat pembelajaran yang tinggi akan 

mempengaruhi prestasi menjadi tinggi pula, dan sebaliknya ketika seorang mahasiswa 

memiliki minat belajar yang rendah maka mahasiswa tersebut akan memperoleh hasil prestasi 

yang rendah pula. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan minat 

adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah atau keinginan. Menurut Crow 

and Crow (dalam Kurniawan, 2014) terdapat tiga aspek yang memunculkan minat pada pribadi 

orang, antara lain: 

1. Aspek yang mendorong  sebuah kebutuhan yang dihubungkan dengan faktor jasmani dan 

kejiwaan.  

2. Aspek motif sosial muncul karena minat individu yang terdorong atas motis sosial misalnya 

keperluan dalam memperoleh penghargaan.  

3. Aspek emosional, aspek ini adalah ukuran intensitas individu dalam meletakkan perhatian 

kepada suatu obyek. 

Dalam Hidayati (2004) menyatakan minat seorang individu timbul karena adanya 

pengaruh dari rangsangan yang paling kuat antara lain adalah: 

1) Kualitas rangsang mempengaruhi minat 

2) Obyek yang besar menarik minat 

3) Pengulangan rangsang menarik minat 

4) Rangsang yang baru menarik minat 

5) Rangsangan yang cocok dengan menarik minat 

Aspek-aspek tersebut dapat digolongkan menjadi dua faktor dalam mempengaruhi 

minat sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Artinya adalah seluruh emosi dan masalah yang ada di setiap individu yang mempengaruhi 

sebuah minat sehingga tidak fokus. Sebagai contoh adalah kesehatan fisik pribadi yang 

turun karena lelah beraktivitas. Kelelahan rohani juga sebagai salah satu faktor karena 

merasa bosan dalam proses pembelajaran dalam waktu yang lama. 
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2. Faktor Eksternal 

Artinya minat yang dipengaruhi oleh luar dari seorang individu sehingga mempengaruhi 

minat dalam proses belajarnya. Yang tergolong faktor ini adalah suasana yang tidak 

kondusif misalnya tingkat keramaian yang cukup besar baik di dalam rumah maupun 

lingkungan. Jika berasal dari lingkungnan luar, misalnya fasilitas sekolah yang kurang 

memadai antara lain pencahayaan ruangan yang kurang terang. 

Dengan adanya minat dalam setiap individu akan memberikan kesediaan waktu yang 

luang dalam menjalani sesuatu dengan serius. Ketika seseorang memiliki suatu minat maka 

seseorang akan selalu mempelajari bidang yang ditekuni, sehingga menghasilkan suatu output 

yang memuaskan dan bermanfaat. Dalam hal pendidikan, sebuah minat dapat dilihat dari 

perasaan suka ataupun tidak suka terhadap suatu mata kuliah. Dengan adanya perasaan suka 

tersebut seorang anak didik akan terus berusaha untuk memperdalam pengetahuan yang 

diberikan oleh seorang pendidik dan akhirnya akan memunculkan rasa puas terhadap dirinya 

sendiri yang ditunjukkan dengan keberhasilan. 

 Ada beberapa sifat dan karakter khusus dalam minat tersebut memiliki (Jahja,2001) 

sebagai berikut: 

a. Minat bersifat individu, ada perbedaan antara minat antar orang per orang. 

b. Minat akan menimbulkan efek diskriminatif. 

c. Berhubungan erat dengan motivasi, mempengaruhi, dan dipengarugi oleh motivasi. 

d. Minat merupakan suatu yang dapat dipelajari, bukan sesuatu yang melekat sejak lahir dan 

dapat berubah bergantung pada kebutuhan, pengalaman dan mode. 

Menurut Ginting (dalam Kurniawan 2014) menyatakan pengertian dari minat adalah 

kesenangan pada suatu obyek sejalan waktu hingga berjalan dengan lancar dan terarah dan 

menjadikannya sebagai sebuah hobi. Minat dijadikan sebagai alat dalam melakukan aktivitas 

yang menyenangkan bagi seseorang dan memberikan dampak semangat bagi orang tersebut. 

Sehingga bisa disimpulkan minat ini dapat berasal dari dalam dan luar diri seseorang. 

Minat adalah perhatian, atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Minat juga diartikan 

sebagai keinginan yang didorong dari dalam setelah melihat, mengamati dan membandingkan 

serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya sehingga minat menunjukkan 

ketertarikan seseorang akan suatu hal (Mansur, 2006). Kesimpulan yang dapat diambil dari 

beberapa pengertian diatas antara lain:  

a. Sebuah perantara motivasi yang berdampak di perilaku seseorang. 

b. Menunjukkan kuat lemahnya seseorang dalam melaksanakan aktivitas. 
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c. Menunjukan seberapa banyak usaha yang diagendakan seseorang dalam melakukan 

aktivitas. 

 

2.2 PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI 

Pendidikan Profesi Akuntansi atau yang disingkat dengan PPAk yaitu sebuah lembaga 

pendidikan yang diraih oleh calon akuntan yang telah selesai jenjang S1 Akuntansi guna 

memperoleh gelar akuntan. Berdasdarkan SK Menteri Pendidikan Nasional No. 179/U/2001, 

terkait pemberian gelar akuntansi (Ak), dan sejak 31 Agustus 2004 seluruh lulusan S1 tidak 

mendapatkan gelar Ak namun bergelar Sarjana Ekonomi. Dasar hukum pelaksaan tersebut 

antara lain: 

1. Naskah kerjasama antara Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dengan Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi (DIKTI). 

2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 179/U/2001 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Profesi Akuntansi. 

Pendidikan Profesi Akuntansi adalah lembaga bertujuan memperoleh seorang akuntan 

yang profesional dimana daya saing yang dimiliki berkualitas ditingnkat global. Kurikulum 

serta silabus PPAk telah disusun dalam melengkapi syarat-syarat menjadi akuntan profesional 

yang ditentukan oleh IFAC. Dengan diselesaikannya pendidikan jenjang S1, maka lulusan 

tersebut dalam memilih salah satu diantara tiga alternatif, diantaranya adalah  dapat langsung 

bekerja di lapangan kerja yang tersedia pada masyarakat baik perusahaan kecil, menengah, 

maupun yang telah go publik. Berikutnya mereka dapat memilih untuk melanjutkan ke jenjang 

profesi, yaitu masuk pada jenjang PPAk sehingga nantinya akan mendapatkan gelar akuntan 

dan akhirnya akan dapat bekerja secara profesional di KAP. Dan yang terakhir adalah mereka 

dapat melanjutkan ke jenjang S2.  

 

2.2.1 PENGERTIAN PROFESI 

Profesi berasal dari bahasa Yunani yaitu professues yang berarti suatu aktivitas atau 

pekerjaan yang dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat religius, sehingga dapat 

membuat ikatan batik bagi seseorang yang memiliki profesi tersebut untuk tidak melanggar 

dan memelihara kesucian profesinya (Kurniawan, 2014). Profesi juga dapat diartikan sebagai 

sebuah aktivitas yang mengandalkan keahlian. Ciri-ciri profesi menurut Harahap (dalam 

Kurniawan, 2014) yaitu sebagai berikut: 

1. Mempunyai bidang ilmu yang ditekuninya dalam melaksanakan profesinya 
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3. Mempunyai kode etik yang berguna sebagai pedoman dalam mengatur tingkah laku 

anggotanya dalam profesi itu 

4. Terdapat sebuah rganisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah 

5. Keahliannya diperlukan di masyarakat 

6. Bekerja bukan dengan motif komersil namun berdasarkan pada kepercayaan masyarakat. 

 

2.2.2 PENGERTIAN AKUNTAN 

Profesi akuntan memiliki pengertian bahwa seluruh bidang akuntansi yang 

menggunakan keahlian, diantaranya seperti seorang akuntan publik, seorang akuntan internal 

diberbagai entitas baik pemerintahan maupun tidak, hingga seorang akuntan pendidik. Atau 

dengan kata lain pengertian dari profesi akuntan yaitu wilayah pekerjaan yang dilaksanakan 

seluruh akuntan publik terkait pemeriksaan audit, pembukuan, perpajakan maupun konsultan 

manajemen. Secara sederhana pengertian akuntan adalah orang yang memiliki tugas mencatat 

dan menyusun transaksi yang terjadi pada suatu entitas menjadi sebuah laporan yang 

bermanfaat dan bernilai bagi pemakai informasi baik internal maupun eksternal. Jenis-jenis 

sertifikasi Akuntan Profesioanal tersaji pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Sertifikasi Akuntan Profesioanal 

Jenis Sertifikasi Keterangan 

Certified Public Accountanct yang 

disingkat dengan CPA 

Sertifikasi yang dikhususkan bagi profesi 

akuntan publik di Indonesia. Lembaga yang 

berhak yaitu Institusi Akuntan Publik Indonesia 

(IAPI).  

 

Certified Internal Auditor yang 

disingkat dengan CIA 

 

Ditujukan pada profesi auditor internal.  

 

Cerfitied Management Accountant yang 

disingkat dengan CMA 

 

Diberikan kepada seorang akuntan manajemen 

yang berada pada suatu perusahaan.  

 

Chartered Management Accountant 

yang disingkat dengan CMA 

Diberikan kepada  seorang akuntansi 

manajemen. Yang membedakan dengan 

sebelumnya adalah di berikan pada berbagai 

perusahaan multinasional. 

 

Certified Professional Management 

Accountant yang disingkat dengan 

CPMA 

Ditujukan bagi akuntansi manajemen disebuah 

perusahaan yang hanya di Indonesia. 

Dikeluarkan oleh Institut Akuntansi Manajemen 

Indonesia (IAMI). 
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Jenis Sertifikasi Keterangan 

Certified Information System Auditor 

yang disingkat dengan CISA 

Diberikan pada akuntan profesional dalam 

bidang kontrol, audit serta keamanan informasi.  

 

Chartered Financial Analyst yang 

disingkat dengan CFA 

Dikeluarkan oleh CFA Institute Amerika Serikat 

dengan adanya syarat pengalaman minimal.   

 

Certified Financial Planner yang 

disingkat dengan CFP 

Dikeluarkan oleh FPSB Indonesia dengan 

melalui tahapan-tahapan. 

 

Financial Risk Manager yang disingkat 

dengan FRM 

Diberikan kepada akuntan pengelolaan 

manajemen risiko sebuah perusahaan.  

 

Certified Fraud Examiners (CFE) Ditujukan pada akuntan yang memahami dan 

ahli dalam hal kecurangan perusahaan. Untuk 

mendapatkan sertifikat ini harus memiliki syarat 

sarjana serta minimal dua tahun telah bekerja. 

 

Diploma in International Financial 

Reporting yang disingkat dengan 

DipIFR 

 

Diberikan pada akuntan pada bidang IFRS.  

 

Bersertifikat Konsultan Pajak (BAP) Diberikan pada seorang akuntan dengan praktik 

konsultan pajak. Dikeluarkan oleh IKPI 

Indonesia. 

 

Certified PSAK yang disingkat dengan 

CPSAK 

Dikeluarkan oleh IAI Indonesia dan terbuka 

untuk segala jurusan dengan persyaratan 

melanjutkan pendidikan profesisonal. 

 

Sertifikat Akuntansi Syariah yang 

disingkat dengan SAS 

Ditujukan untuk akuntansi syariah dan 

dikeluarkan oleh IAI Indonesia dengan 

menempuh Pendidikan Profesional 

Berkelanjutan. 

 

Ahli Akuntan Pemerintah yang 

disingkat dengan AAP 

Dengan tolak ukur standarisasi akuntansi di 

Indonesia. Dikeluarkan oleh IAI Indonesia dan 

diambil oleh PNS yang mengatasi masalah 

keuangan lembaga pemerintah. 

 

Sumber: https://www.rusdionoconsulting.com/pengertian-akuntan-profesional-jenis-hingga-

cara-menjadi-akuntan/  

 

2.2.3 KELOMPOK AKUNTAN 

Penjelasan Ikatan Akuntan Indonesia terdapat 3 kelompok akuntan yang masuk dalam 

sebuah organisasi Kompartemen antara lain Akuntan Publik, Akuntan Perusahaan atau 

Manajemen, serta Akuntan Pendidik. Akuntan pemerintaan memiliki anggota yang jumlahnya 

https://www.rusdionoconsulting.com/pengertian-akuntan-profesional-jenis-hingga-cara-menjadi-akuntan/
https://www.rusdionoconsulting.com/pengertian-akuntan-profesional-jenis-hingga-cara-menjadi-akuntan/
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cukup besar, bahkan paleng besar namun dalam kelompok ini belum mempunyai sebuah wadah 

untuk mengikat secara resmi.  

1) Akuntan Publik 

Seorang auditor akan bekerja di Kantor Akuntan Publik, dimana lingkup pekerjaannya 

mencakup memeriksa laporan kueangan dan konsultasi untuk bidang keuangan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa seorang akuntan publik tidak akan pernah lepas dari klien yang telah 

memilih jasa KAP tersebut. Untuk menghasilkan karir yang profesional, maka seorang akuntan 

harus selalu menambah pengalaman-pengalamannya. Dengan banyaknya pengelaman yang 

diperoleh maka seorang junior auditor akan meningkat ke jenjang senior auditor dan kemudian 

menjadi asisten manajer, manajer dan akhirnya menjadi partner. Mulyadi (2000) 

mendefinisikan akuntan publik adalah sebagai berikut: 

 

“Akuntan profesional yang menjual jasanya kepada masyarakat, terutama bidang 

pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Pemeriksaan 

tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para kreditor, investor, 

calon kreditor, calon investor, dan instansi pemerintah ( terutama instansi pajak)”.  

 

Seorang akuntan publik juga dapat memberikan jasa lain selain audit laporan keuangan 

yaitu berupa pemberian konsultasi pajak, konsultasi bidang manajemen, menyusun sebuah 

sistem akuntansi, dan menyusun laporan keuangan. Untuk dapat praktik sebagai seorang 

akuntan publik harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dengan syarat-syarat sebagai 

berikut (Mulyadi, 2000): 

1. Bertempat tinggal diwilayah Indonesia 

2. Telah lulus dalam ujian sertifikasi akuntan publik yang diadakan oleh Institut Akuntan 

Publik Indonesia (IAPI). 

3. Telah menjadi anggota IAPI. 

4. Telah memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan 

reputasi baik di bidang audit.  

Setelah mengetahui syarat-syarat menjadi akuntan publik yang mendapatkan izin dari Menteri 

Keuangan, berikutnya dapat diperoleh informasi terkait macam-macam jenjang karir seorang 

akuntan publik yaitu auditor junior, auditor senior, manajer dan partner (Mulyadi, 2000). 

Penjelasan singkat terkait jenjang karir akuntan publik adalah sebagai berikut: 

a) Junior auditor yang memiliki tugas melakukan prosedur audit secara terperinci, menyiapkan 

kertas kerja dan digunakan sebagai dokumentasi pekerjaan audit yang telah dilakukan.  
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b) Senior auditor yang memiliki tugas melakukan pemeriksaan dan bertanggung jawab untuk 

mengupayakan biaya pelaksanaan audit dan waktu audit sesuai dengan planning, 

mengarahkan dan memeriksa pekerjaan junior auditor. 

c) Manajer yaitu sebagai pengawas audit yang memiliki tugas dalam membantu senior auditor 

dalam merencanakan program audit dan waktu audit seperti memeriksa kertas kerja audit, 

laporan audit dan laporan hasil managerial yang dikenal dengan management letter. 

d) Partner memiliki tanggung jawab atas hubungan dengan klien, serta bertanggung jawab 

secara menyeluruh tentang auditing. 

2) Akuntan Perusahaan 

Seorang akuntan yang bekerja di sebuah entitas disebut dengan akuntan perusahaan. 

Pekerjaan yang berprofesi sebagai akuntan perusahaan dikelompokkan menjadi dua bagian, 

diantaranya adalah bidang akuntansi manajemen dan bidang akuntansi keuangan. Untuk 

menghasilkan sebuah informasi khusus yang berguna bagi pengguna internal (manajer, 

karyawan perusahaan) dimana mereka berfungsi dalam mengidentifikasi, mengumpulkan, 

mengukur, mengklasifikan, dan melaporkan informasi-informasi yang berguna untuk 

pengguna tersebut dalam melakukan perencanaan, evaluasi, pengendalian dan keputusan. 

Berbeda dengan akuntansi keuangan, yang menempati posisi ini memiliki tanggung jawab 

untuk menghasilkan informasi bagi dua pihak, diantaranya adalah pihak internal dan pihak 

eksternal yang terkait dengnan penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan 

3) Akuntan Pendidik 

Akuntan yang bertugas didalam pendidikan akuntansi adalah akuntan pendidik. 

Spesifikasi pekerjaan seorang akuntan pendidik adalah membimbing proses pembelajaran, 

menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dna melakukan kegiatan tri darma penelitian dan 

pengabdian dibidang akuntansi. Akuntan ini sangat berperan penting dalam pengembangan dan 

keberlangsungan ilmu akuntansi yang diwujudkan melalui hasil penelitian, pengajaran dan 

pengabdian di masing-masing universitas maupun lembahga pengajaran sejenisnya. 

Proses pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka maupun tidak, dan proses 

tersebut dilaksanakan di kelas ataupun di ruang umum proses pembelajaran, dengan harapan 

menjadi sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan secara dua arah kepada peserta didiknya. 

Sedangkan guna penelitian bagi akuntan pendidik menjadikan sarana dalam pengembangan 

pengetahuan dalam praktek sesungguhnya. Selain tugas-tugas yang telah tertulis sebelumnya, 

seorang akuntan pendidik harus dapat menjalankan peran sertanya dalam hubungannya dan 

tanggungjawabnya pada masyarakat. Seorang pendidik memiliki tanggung jawab sosial kepada 
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masyarakat sekitar agar mereka mempunyai karakter yang baik dan handal bagi para calon 

akuntan. 

4) Akuntan Pemerintah 

Seorang akuntan yang bekerja pada pemerintahan disebut dengan akuntan pemerintah. 

Yang termasuk kategori badan-badan pemerintah diantaranya BPKP, BPK serta Dirjen Pajak. 

Lembaga-lembaga tersebut dibuat dan diatur secara sistematis dengan undang-undang dan 

peraturan-peraturan sehingga tugas, tanggung jawab dan kewajibannya disesuaikan dengan 

undang-undang serta peraturan yang berlaku. Seluruh profesi akuntan memiliki ruang lingkup 

pekerjaan yang berbeda tapi memiliki persamaan yaitu terkait konsep dan karakteristik dasar 

yang harus dimiliki oleh seorang akuntan.  

5) Kesetaraan Gender 

Istilah gender dalam ilmu sosial diartikan sebagai dasar atas adanya perbedaan antara 

pria dan wanita, dan perbedaan tersebut dimaksudkan secara biologis. Dalam Yendrawati 

(2007) menyebutkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara gender dan sekumpulan 

aturan-aturan serta tradisi dalam masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya penentuan 

pembagian kekuasaan antar gender tersebut. Tiap gender-gender tersebut perilaku yang 

berbeda-beda, karena tercipta dari pembelajaran-pembelajaran yang telah diperoleh. Hal 

tersebut berarti perilaku gender berasal dari sesuatu yang tidak dari internal diri, namun 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.  

 

2.3 MOTIVASI 

Ketika masyarakat berada dimasa-masa produktif untuk bekerja, maka dalam diri 

mereka akan memiliki dorongan untuk bekerja lebih baik dalam mencapai karirnya. Dorongan 

tersebut adalah motivasi, dimana dapat diartikan secara jelas yaitu kesediaan dalam 

mengupayakan dirinya untuk mencapai kearah yang lebih baik dalam sebuah organisasi yang 

dikoordinasikan dengan keahlian ataupun kemampuan, yang mana hasilnya akan dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut KBBI motivasi adalah sebuah 

dorongan pada seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar dalam upaya melaksanakan 

sebuah tindakan dengan maksud tertentu. Dari beberapa pengertian terkait motivasi atau 

dorongan, terdapat teori yang dikenal dengan baik yaitu yang disajikan oleh Maslow. 

Pendapatnya adalah manusia memiliki lima hirarki kebutuhan antara lain: kebutuhan akan rasa 

aman, kebutunan akan fisiologikal, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan untuk 

dihargai atau diberi penghargaan, dan kebutuhan untuk mengaktualisasi dirinya.  
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Dorongan yang dimiliki oleh setiap manusia menyebabkan menggerakan hatinya untuk 

berperilaku dengan memiliki tujuan tertentu. Ringkasan yang dapat disumpulkan bahwa: 

1. Dorongan dapat dimulai dengan adanya perubahan tenaga dalam diri pribadinya. 

2. Dorongan dapat diketahui dengan munculnya perasaan yang mulai mengarah tingkah laku.  

3. Dorongan ditandai oleh tindakan-tindakan untuk memperoleh tujuan.  

Menurut Vrom (dalam Kambaton, 2012) menyatakan bahwa cognitive theory of 

motivation mendefinisikan seorang individu tidak akan melaksanakan suatu yang ia yakini 

tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat diinginkannya. Tinggi 

rendahnya dorongan seseorang ditentukan oleh tiga komponen yaitu: 

1. Harapan berhasilnya suatu pekerjaan. 

2. Penilaian tentang yang mungkin terjadi apabila berhasil dalam melakukan suatu pekerjaan 

tersebut. 

3. Respon terhadap outcome seperti perasaan positif, netralm atau negatif. Motivasi tinggi jika 

usaha menghasilkan sesuatu yang melebihi harapan. Motivasi rendah jika usahanya 

menghasilkan kurang dari yang diharapkan. 

Motivasi seseorang menurut Sagir (dalam Melis,2019), biasanya meliputi hal-hal sebagai 

berikut yang tersaji pada tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Komponen Motivasi 

Komponen Arti 

a. Kinerja  Seseorang yang mempunyai prestasi akan 

menjadikannya sebagai kebutuhan dalam faktor 

pendorongnya sampai pada tujuan. 

 

b. Penghargaan Suatu kinerja yang telah dicapai oleh seseorang 

merupakan pengaruh yang tinggi. Pengakuan atas 

prestasi akan memberikan kepuasan baik yang lebih 

tinggi dari pada penghargaan dalam bentuk materi atau 

hadiah. 

 

c. Tantangan Adanya tantangan yang dihapadi merupakan stimulus 

kuat bagi manusia untuk mengatasinya. Sasaran yang 

tidak menentang atau dengan mudah dapat dicapai 

biasanya tidak mampu menjadi stimulus, bahkan 

cenderung menjadi kegiatan rutin. 

 

d. Tanggung 

jawab 

Adanya rasa ikut serta memiliki akan menimbulkan 

motivasi untuk turut merasa bertanggung jawab. 
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Komponen Arti 

e. Pengembangan Kemampuan seseorang baik dari pengalaman kerja atau 

kesempatan untuk maju, dapat menjadi stimulus kuat 

bagi karyawan untuk bekerja lebih giat atau bergairah. 

 

f. Keterlibatan Rasa ikut terlibat dalam suatu proses pengembalian 

keputusan atau bentuk kotak saran dari karyawan yang 

dijadikan masukan untuk manajemen perusahan 

merupakan stimulus yang cukup kuat untuk karyawan. 

 

g. Kesempatan Untuk maju dalam bentuk jenjang karis yang terbuka, 

dari tingkat bawah sampai tingkat manajemen puncak 

merupakan stimulus yang cukup kuat bagi karyawan. 

 

 

Terdapat empat elemen atas bentuk motivasi yang seringkali digunakan oleh entitas 

diantaranya adalah kompensasi bentuk uang, pengarahan dan pengendalian, penetapan pola 

kerja yang efektif, kebijakan. Kompensasi dapat berupa materi dan non materi. Dalam bentuk 

uang merupakan kompensasi yang diterima secara tunai oleh staf perusahaan. Kenaikan 

jabatan, atau nama baik merupakan kompensasi non materi. Dengan adanya kompensasi 

tersebut diharapkan akan meningkatkan semangat karyawan dalam bekerja. Sedangkan elemen 

yang kedua terkait pengarahan adalah yaitu penentuan bagi staf perusahaan tentang aktivitas-

aktivitas yang harus dilaksanakan dan aktivitas yang tidak boleh dikerjakan. Pengendalian 

dapat diartikan sebagai alat untuk mengawasi aktivitas tersebut. Pengendalian dan pengarahan 

tersebut membutuhkan keselarasan dalam pengaplikasian di aktivitas perusahaan. 

Yang ketiga adalah elemen penetapan pola kerja yang efektif, yang dimaksud adalah 

bagaimana para karyawan dapat bekerja secara efektif sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan dan tidak menyimpang dari budaha intern perusahaan. Fungsi dari penetapan pola 

kerja efektif dapat mengurangi risiko kebosanan kerja karyawan yang mana hal tersebut dapat 

menghambat produktivitas kerja. Elemen yang terakhir adalah kebijakan yang didefinisikan 

sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan dalam upaya 

mempengaruhi perilaku staf karyawan perusahaan tersebut yang diharapkan akan memberikan 

dampak yang baik bagi intern perusahaan. 

 

2.3.1 MOTIVASI KUALITAS 

Motivasi kualitas merupakan dorongan yang muncul pada diri seseorang dalam upaya 

memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan keahlian di bidang tertentu dengan menghasilkan 

output yang baik serta benar (Widyastuti, dkk, 2004). Motivasi kualitas yang baik pada 
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seseorang didukung oleh aktivitas yang terstruktur serta memiliki keterlibatan secara 

emosional dimana akan menciptakan sebuah kondisi lingkungan yang memungkinkan untuk 

memenuhi kebutuhan yang mendasar berupa kemampuan dan pengetahuan.  

PPAk adalah sebuah sarana dalam upaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 

di bidang akuntansi profesi. Telah banyak penelitian-penelitian yang menggunakan variabel 

motivasi kualitas, salah satunya adalah Mahmud (2008) menunjukkan adanya pengaruh 

motivasi kualitas dalam minat untuk mengikuti PPAk. Muhammad dan Sri (2006) juga 

melakukan penelitian yang sama dan menghasilkan bahwa motivasi kualitas berpengaruh 

terhadap variabel dependen, yang dalam hal ini adalah minat mahasiswa untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Supriyanto et al (2013) menghasilkan berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi Ditinjau dari 

Gender dan Status Akreditasi Program Studi” menunjukkan hasil bahwa motivasi kualitas 

mempunyai pengaruh signifikan.  

Penelitian Misen dengan judul “Pengaruh Motivasi terhadap Minat Mahasiswa untuk 

Mengikuti PPAk” menghasilkan bahwa motivasi kualitas berpengaruh signifikan. Linda (2011) 

dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa motivasi kualitas mempengaruhi sebuah minat. 

Sedangkan dalam penelitian Patricia juga menghasilkan bahwa motivasi kualitas berpengaruh 

untuk memotivasi mahasiswa dalam mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Dan hasil dari 

penelitian Reynold (2018) menunjukkan bahwa motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. 

 

2.3.2 MOTIVASI KARIR 

Karir merupakan suatu kumpulan sikap dan perilaku seseorang yang berhubungan 

dengan masa kerjanya sepanjang masuk dunia kerja. Dalam Kartinah (2003) terdapat saduran 

Hall (1986) bahwa karir dapat diartikan sebagai berikut: 

a. Kedudukan seseorang dalam jabatan perusahaan. 

b. Terkait dengan rutinitas seseorang dalam sebuah entitas.  

c. Kemampuan seseorang setelah mencapai usia tertentu yang ditonjolkan dengan kemamapan 

nya atas prestasi yang dicapai pada perusahaan tempat berkarir.  

Adaptasi yang dilakukan oleh Widyastuti, dkk (2004) dalam penelitian Latief (2001) 

mengemukakan bahwa keefektifan karir seseorang ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu individu masing-masing, sedangkan faktor 

eksternal adalah sebuah organisasi dibagi menjadi empat tahapan sebuah karir, diantaranya: 
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a. Tahap pertama yaitu entry, artinya ketika seseorang calon karyawan memasuki organisasi 

tersebut. 

b. Tahap kedua yaitu tahap pengembangan keahlian dan teknis, disini karyawan mulai 

mengasah bidangnya. 

c. Tahap ketiga yaitu midcareer years yaitu tahapan yang mana seseorang telah mencapai 

kesuksesan dan peningkatan kinerja.  

d. Tahap keempat yaitu late career merupakan suatu tahap dimana kinerjanya telah nyaman 

dan stabil.  

Penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Muhammad (2006) menghasilkan bahwa 

motivasi karis berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi 

akuntansi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto et al (2013) 

menunjukkan bahwa motivasi karir tidak mempunyai pengaruh terhadap minat mahasiswa 

dalam mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Penelitian tersebut dibuktikan juga oleh Misen 

yang menyatakan bahwa motivasi karir tidak berpengaruh terhadap mitan mahasiswa dalam 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Sama halnya dengan Linda (2011) membuktikan 

bawah motivasi yang terkait karir tidak mempengaruhi minat mahasiswa. 

Pita Setyaningsih (2016) membuktikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Supriyanto et al, Misen, dan Linda (2011) berbeda, karena penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Dan Mahmud (2008) menunjukkan hasil motivasi karir 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam perkuliahan PPAk pada taraf 10%. 

Kesimpulan yang dapat ditarik atas ulasan pada paragraf-paragraf sebelumnya yaitu 

motivasi karir dapat mendorong timbulnya dorongan pada diri sendiri dalam upaya 

memperkaya keahlian dirinya sehingga dapat memperoleh posisi yang baik dalam karir 

tersebut. 

 

2.3.3 MOTIVASI EKONOMI 

Balas jasa secara financial adalah salah satu cara manajemen untuk meningkatkan 

kinerja. Tidak hanya untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut, namun dengan adanya 

reward diarahkan agar segala perilaku mengarahkan ke pencapaian tujuan perusahaan secara 

umum. Reward yang diberikan dapat berupa financial maupun non financial. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sri dan Muhammad (2006) menyatakan bahwa motivasi 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPA, hal yang sama 

hasil penelitian Misen. Pita (2016) juga menghasilkan penelitian yang menunjukkan bahwa 
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motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Reynold et al (2018) dengan judul “Analisis Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi” menunjukkan bahwa faktor motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen tersebut. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto et al (2013) 

menghasilkan bahwa motivasi ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap keinginan  

mahasiswa akuntansi dalam mengikuti PPAk dilihat dari gender dan status akreditasi program 

studi. Linda (2011) melakukan penelitian yang sama terkait PPAk, dan menghasilkan bahwa 

motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk). Amir (2008) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Motivasi terhadap 

Minat Mahasiswa untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi” menghasilkan bahwa faktor 

motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam mengikuti PPAk. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan-penjelasan sebelumnya adalah dengan 

adanya motivasi ekonomi dapat meningkatkan keahlian didirinya dimana tujuannya 

memperoleh reward financial. Bentuk-bentuk reward financial antara lain besaran jumlah gaji, 

tambahan uang lembur, pemberian saham serta bonus. Atau dapat juga reward yang diterima 

dalam bentuk asuransi serta berbagai tunjungan. 

 

2.4 BIAYA PENDIDIKAN  

Mulyadi (2000:8) biaya adalah pengorbanan ekonomis yang dihitung dalam nilai uang, 

yang telah terjadi bahkan masih akan terjadi sehingga digunakan dalam tujuan tertentu. “Biaya 

sebagai suatu nilai tukar, prasyarat atau pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh 

manfaat. Dalam akuntansi keuangan, prasyarat atau pengorbanan tersebut pada tanggal 

perolehan dinyatakan dengan pengurangan kas atau aktiva lainnya pada saat ini atau dimasa 

mendatang”. 

Biaya dijadikan sebagai sumber daya yang dikorbankan ataupun dilepaskan dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan (Horngen, 2006:31). Pengertian lain menurut Bastian 

(2015:339 yaitu sebuah upaya sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang,yang telah 

terjadi atau yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Berbeda dengan pengertian menurut 

Supriadi (2010:3) menjelaskan bahwa : 

“Biaya Pendidikan menjadi salah satu masukkan instrumental (instrumental 

input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam 

setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang 
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bersifat kuantitatif ataupun kulitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang 

penting”. 

Bastian (2015:339) membagi menjadi empat unsur pokok biaya pendidikan antara lain: 

biaya adalah sebuah pengorbanan sumber ekonomi; biaya diukur dengan satuan uang; biaya 

yang dikeluarkan telah terjadi atau kemungkinan masih akan terjadi dimasa mendatang; dan 

sebuah pengorbanan dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Ada beberapa komponen dalam biaya pendidikan menurut Abdullah dalam Umriatun 

(2017) yaitu meliputi: 

a. Peningkatan kegiatan belajar mengajar 

b. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan 

c. Peningkatan pembinaan kegiatan mahasiswa 

d. Kesejahteraan 

e. Rumah tangga universitas 

f. Biaya pembinaan, pemantaun, pengawasan dan pelaporan 

Penelitian yang dilakukan oleh Pita (2016) dengan judul “Pengaruh Motivasi, Biaya 

Pendidikan, dan Lama Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)” menghasilkan penelitian biaya pendidikan 

mempengaruhi minat tersebut. Dengan kata lain, biaya pendidikan adalah pengeluaran serta 

pemanfaatan keuangan untuk penyelanggaraan pendidikan sumbernya berasal dari pemerintah, 

perorangan dan masyarakat.  

 

2.5 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang tersajikan pada referensi 

jurnal-jurnal terdahulu yang digunakan. Seperti yang dihasilkan oleh Suranta dan Muhammad 

(2006) variabel yang digunakan adalah motivasi karir, motivasi ekonomi, dan motivasi kualitas 

terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk menyatakan bahwa motivasi karir dan 

kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk sedangkan motivasi 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Supriyanto (2013) melakukan penelitian dengan topik yang sama namun juga meninjau 

terkait gender dan status akreditasi program studi. Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan 

motivasi terkait karir dan gender tidak mempengaruhi minat mahasiswa dalam menempuh 

PPAk. Berbeda dengan motivasi kualitas dan motivasi ekonomi yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam menempuh PPAk. 
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Linda dan Iskandar (2011) juga melakukan penelitian yang sama dan menghasilkan 

motivasi karir tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Sedangkan motivasi kualitas dan motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti PPAk. Penelitan yang dilakukan oleh Setyaningsih (2016) 

menggunakan variabel independen cukup bervariasi diantaranya motivasi ekonomi, motivasi 

karir, motivasi mencari ilmu, motivasi gelar, biaya pendidikan, dan lama pendidikan terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk.  

Hasil dari penelitian tersebut antara lain lama pendidikan, motivasi ekonomi dan 

motivasi gelar tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Sedangkan variabel biaya pendidikan, motivasi mengikuti USAP, motivasi mencari ilmu, dan 

motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Ringkasan penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini disajikan dalam tabel 

berikut ini. 

Tabel 2.3 Daftar Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Jurnal Judul Hasil  

1 Sri Suranta 

Muhammad S 

Empirika, Vol. 

19 No.1, Juni 

2006 

Pengaruh Motivasi 

terhadap Minat 

Mahasiswa untuk 

Mengikuti 

Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA) di 

Karesidenan 

Surakarta 

Variabel motivasi karir dan 

motivasi kualitas 

berpengaruh  terhadap 

variabel dependen. 

Sedangkan motivasi 

ekonomi tidak 

mempengaruhi minat 

mahasiswa untuk 

mengikuti PPA.  

2 Whowhok 

Prakoso 

Skripsi, 2016 Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa 

Melanjutkan Studi 

pada Program 

Pendidikan Profesi 

Akuntansi (Studi 

Empiris pada 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Angkatan 2012) 

 

Dari variabel independen 

menunjukkan berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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No. Penulis Jurnal Judul Hasil  

3 Edy 

Supriyanto et 

al 

 

Jurnal 

Akuntansi 

Indonesia, Vol. 

2 No. 1 Januari  

2013, Hal. 17-

25 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa 

Akuntansi untuk 

Mengikuti 

Pendidikan Profesi 

Akuntansi Ditinjau 

dari Gender  dan 

Status Akreditasi 

Program Studi 

- Motivasi karir tidak 

mempunyai pengaruh 

terhadap minat 

mahasiswa 

- Motivasi kualitas 

mempunyai pengaruh 

siginifikan 

- Motivasi ekonomi 

mempunyai pengaruh 

signifikan  

- Gender tidak 

berpengaruh 

4 Dody Hapsoro 

et al. 

Akuntansi 

Dewantara Vol. 

2 No. 2 Oktober 

2018  

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa 

Akuntansi 

BerKarir sebagai 

Akuntansi Publik  

(Studi Kasus 

terhadap 

Mahasiswa 

Akuntansi STIE 

YKPN 

Yogyakarta) 

- Kemampuan akademik 

berpengaruh siginifikan 

- Gender tidak 

memberikan pengaruh 

ang signifikan 

- Penghargaan finansial 

ber pengaruh positif 

signifikan 

- Pertimbangan pasar 

kerjaber pengaruh 

positif 

- Persyaratan menjadi 

akuntan berpengaruh 

negatif 

5 Arif 

Dwisantoso 

Skripsi, 2017 Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa 

untuk Berkarir 

menjadi Akuntan 

Publik (Studi 

Kasus pada 

Mahasiswa 

Akuntansi 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta) 

- Pengakuan profesional, 

nilai-nilai sosial dan 

lingkungan kerasan 

personalitas 

berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa 

- Penghargaan finansial 

dan pertimbangan pasar 

kerja tidak berpengaruh 

terhadap minat 

mahasiswa berkarir 

menjadi akuntan publik 

6 Nanang Yogi 

Anggoro 

Putro 

Skripsi, 2017 

Universitas 

Negeri 

Yogyakarta 

Pengaruh Motivasi 

dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan 

Outsourcing (Studi 

pada Perusahaan 

Penyedia Jasa 

Outsourcing PT  

- Motivasi dan disipilin 

kerja berpengaruh 

siginifikan terhadap 

kinerja karyawan 
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No. Penulis Jurnal Judul Hasil  

   ASH cabang 

Madiun) 

 

7 Fadrul 

Nifia 

Bilancia, Jurnal 

Ilmiah 

Akuntansi Vol. 

3 No. 2, Juni 

2019 (175-187) 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa 

Akuntansi terhadap 

Profesi Akuntan 

(Studi pada 

Universitas RIAU 

PEKANBARU) 

- Variabel independen 

memiliki pengaruh 

terhadap pemilihan 

profesi akuntan 

8 Adisti 

Astasari 

Skripsi, 2018 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Islam Indonesia 

Yogyakarta 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa 

Akuntansi Memilih 

Berkarir sebagai 

Akuntan Publik 

(Studi pada 

Mahasiswa Jurusan 

Akuntansi di 

Universitas Islam 

Indonesia Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta) 

- Norma subyektif, 

penghargaan finansial, 

pengakuan profesional 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

minat mahasiswa 

berkarir sebagai 

akuntan publik 

- Kontrol perilaku 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

minat mahasiswa 

- Kecerdasan emosional, 

motivasi belajar, 

gender, dan 

pertimbangan pasar 

kerja  tidak berpengaruh 

terhadap minat 

mahasiswa berkarir 

9 Fifi 

Chairunnisa 

Jurnal Audit dan 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Tanjungpura 

Vol. 3 No. 2 

Desember 2014 

(1-26) 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa 

Akuntansi untuk 

Berkarir sebagai 

Akuntan Publik  

(Studi Kasus pada 

Mahasiswa 

Ekonomi 

Akuntansi 

Universitas 

Tanjungpura 

Pontianak) 

 

- Faktor penghasilan 

berpengaruh positif dan 

siginifikan 

- Pertimbangan pasar 

kerja berpengaruh 

positif dan tidak 

siginifikan 

- Lingkungan kerja 

berpengaruh negatif  

dan tidak signifikan 
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No. Penulis Jurnal Judul Hasil  

10 Misen 

Alkatrima 

Paotonan 

Skripsi Fakultas 

Ekonomi 

Jurusan 

Akuntansi 

Universitas 

Pengaruh Motivasi 

terhadap Minat 

Mahasiswa untuk 

Mengikuti 

Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) 

- Motivasi kualitas 

berpengaruh signifikan 

- Motivasi karir tidak 

berpengaruh 

- Motivasi ekonomi tidak 

berpengaruh 

 

11 Linda 

Iskandar 

Muda 

Jurnal 

Keuangan & 

Bisnis 

Volume 3 No 3, 

Juli 2011 

(hal.133-143) 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Akuntansi dan 

Motivasi terhadap 

Minat Mahasiswa 

dan Akuntansi 

Perguruan Tinggi 

Negeri dan Swasta 

di Propinsi 

Nanggroe Aceh 

Darussalam untuk 

Mengikuti 

Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) 

- Motivasi karir tidak 

berpengaruh 

- Motivasi kualitas 

berpengaruh 

- Motivasi ekonomi 

berpengaruh 

12 Pita 

Setyaningsih 

Skripsi 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis  

Pengaruh 

Motivasi, Biaya 

Pendidikan, dan 

Lama Pendidikan 

Terhadap Minat  

- Lama pendidikan tidak 

berpengaruh 

- Biaya  

  Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

(2016) 

Mahasiswa 

Akuntansi untuk 

Mengikuti 

Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) 

(Studi Kasus pada 

Mahasiswa 

Akuntansi di 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta) 

pendidikan berpengaruh 

- Motivasi megikuti usap 

berpengaruh 

- Motivasi gelar tidak 

berpengaruh 

- Motivasi ekonomi tidak 

berpengaruh 

- Motivasi mencari ilmu 

berpengaruh 

- Motivasi karir 

berpengaruh 

13 Amir 

Mahmud 

Jurnal 

Pendidikan 

Ekonomi Vol 

3,No 1, Februari 

2008 

Pengaruh Motivasi 

terhadap Minat 

Mahasiswa untuk 

Mengikuti 

Pendidikan Profesi 

Akuntansi 

- Motivasi ekonomi 

berpengaruh 

- Motivasi kualitas 

berpengaruh 

- Motivasi karir 

berpengaruh pada taraf 

10% 

- Motivasi sosial 

berpengaruh 
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No. Penulis Jurnal Judul Hasil  

14 Patricia 

Lawrena 

Tanasal 

Universitas 

Atma Jaya 

Makassar 

Memotivasi  

Mahasiswa Untuk 

Mengikuti 

Program 

Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAK) 

- Motivasi kualitas 

berpengaruh 

- Motivasi ekonomi 

berpengaruh 

- Motivasi karir tidak 

berpengaruh 

15 I Made Bagus 

Angga Marta 

Permana dan I 

Wayan 

Suartana 

E-Jurnal 

Akuntansi 

Universitas 

Udayana Vol 

25.1.Oktober 

(2018):2014-

240 

Pengaruh Motivasi 

Kualitas, Motivasi 

Karir, Motivasi 

Ekonomi, Motivasi 

Sosial, Biaya 

Pendidikan pada 

Minat Mengikuti 

PPAk 

- Minat mahasiswa 

mengikuti PPAk 

dipengaruhi oleh 

variabel motivasi 

kualitas, motivasi karir, 

motivasi ekonomi,  

    motivasi sosial, dan 

biaya pendidikan 

16 Reynold 

Wangarry et 

al 

Jurnal Riset 

Akuntansi 

Going Concern 

13(3) 

2018 , 108-119 

Analisis Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

Minat Mahasiswa 

Akuntansi 

Mengikuti 

Pendidikan Profesi 

Akuntansi 

- Motivasi kualitas 

berpengaruh 

- Motivasi karir 

berpengaruh 

- Motivasi ekonomi tidak 

berpengaruh 

- Pertimbangan pasar 

kerja berpengaruh 

 

2.6 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

2.6.1 KERANGKA KONSEPTUAL 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disajikan pada sub bab 

sebelumnya, maka kerangka konseptual yang dapat disusun dalam penelitian ini tersaji dalam 

Gambar 2.1 berikut ini: 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 
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2.6.2 HIPOTESIS  

Berdasarkan teori-teori pada sub bab sebelumnya serta penelitian-penelitian yang 

terdahulu, maka dapat disusun hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini, diantaranya yaitu: 

H0 : motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas dan biaya pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap minat lulusan S1-Akuntansi menempuh Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk). 

H1 : motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas dan biaya pendidikan 

berpengaruh terhadap minat lulusan S1 Akuntansi menempuh Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk). 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 RANCANGAN PENELITIAN 

Rancangan riset atau rancangan penelitian adalah rencana dari struktur riset yang 

mengarahkan proses dan hasil riset sedapat mungkin menjadi valid, obyektif, efisiensi dan 

efektif (Jogiyanto, 2007:53). Penelitian ini termasuk dalam riset pengujian hipotesis  atau 

hypothesis testing. Digolongkan sebagai penelitian studi korelasi karena untuk membuktikan 

secara empiris hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan varibel terikat. 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah hanya untuk tahun 2020 dan sampel 

yang digunakan adalah seluruh lulusan sarjana akuntansi maupun yang sedang menempuh 

Pendidikan Profesi Akuntansi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya satu sumber data yaitu sumber data langsung (kuesioner).  

 

3.2 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data adalah cara yang dilaksanakan oleh seorang peneliti dalam usaha 

untuk mengumpulkan data responden. Prosedur pengumpulan informasi-informasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu sumber data langsung dan 

sumber data sekunder. Sumber data langsung berasal dari kuesioner-kuesioner yang terkumpul 

dari responden yaitu yang telah lulus menjadi sarjana akuntansi di Surabaya. Kuesioner yang 

dibagikan kepada respon untuk variabel tidak terikat Motivasi Ekonomi, variabel tidak terikat 

Motivasi Karir, variabel tidak terikat Motivasi Kualitas, variabel tidak terikat Biaya 

Pendidikan, dan variabel tidak terikat Minat Lulusan S1-Akuntansi untuk Menempuh PPAk. 

Indentitas responden yang dibutuhkan hanya terkait gender/jenis kelamin dan jenjang 

pendidikan. Informasi-informasi tersebut digunakan sebagai data pendukung hasil perhitungan 

sumber data langsung. 

 

3.3 POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi adalah sebuah wilayah yang dijadikan sebagai objek generalisasi dimana 

populasi tersebut memiliki kualitas dan karakteristik tertentu sesuai dengan ketentuan peneliti 

dan dijadikan sebagai dasar mengambil keputusan (Sugiyono, 2004: 72). Dalam penelitian ini 

menggunakan populasi yaitu lulusan sarjana Akuntansi maupun yang telah menempuh PPAk 

di Surabaya. Populasi yang digunakan juga akan dijadikan sampel penelitian secara 

keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk dapat mewakili informasi hasil penelitian untuk tahun 
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2020. Populasi diambil dari seluruh responden yang bisa terjangkau, karena penyebaran 

kuesioner dilakukan secara online yaitu dengan menggunakan fasilitas google form. 

Teknik mengambil data kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pursposive 

sampling. Yang dimaksud dengan teknik tersebut adalah pengambilan sample dengan cara 

menentukan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut berdasarkan pertimbangan yang 

ditetapkan oleh peneliti. Oleh karena itu kriteria responden yang digunakan adalah lulusan 

sarjana akuntansi dan yang sedang mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. 

 

3.4 IDENTIFIKASI DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Penelitian ini memiliki variabel independen dan variabel dependen, namun sebelum 

mendefinisikan masing-masing variabel tersebut akan dijelaskan tentang arti dari variabel 

penelitian. Sugiyono (2004:32) menyebutkan variabel penelitian adalah sebuah atribut yang 

memiliki ciri-ciri tertentu yang telah ditetapkan oleh peniliti yang kemudian ditarik sebuah 

ketentuan. Peneliti menggunakan empat variabel yaitu tiga variabel tidak terikat (independen) 

dan satu variabel terikat (dependen). Ghozali (2006:199) menjelaskan variabel tidak terikat 

(independen) merupakan variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan atau munculnya 

variabel terikat (dependen). Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi 

karena adanya variabel tidak terikat (independen). 

Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah diungkap dalam bab-bab sebelumnya, maka 

dapat disusun sebuah rumusan hingga penentuan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Penjelasan dari variabel yang dianalisa akan dijelaskan berikut ini. 

1. Variabel Tidak Terikat (Independen) 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel, diantaranya 

adalah Motivasi Karir yang disimbol kan dengan X1, Motivasi Ekonomi dengan simbol X2, 

Motivasi Kualitas disimbolkan X3 serta Biaya Pendidikan dengan simbol X4. 

2. Variabel Terikat atau dikenal dengan Dependen 

Variabel dalam penelitian ini yaitu Minat Lulusan S1 Akuntansi untuk Menempuh PPAk (Y). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert yang mana jawaban dari setiap 

item instrumen mempunyai nilai dari yang sangat positif hingga negatif dengan skor nilai 

sebagai berikut ini. 
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Tabel 3.1 Skor Nilai Skala Likert 

Jawaban Pernyataan Nilai 

Sangat Setuju (SS) 4 

Setuju (S) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

 

3.4.1 MOTIVASI KARIR 

Motivasi Karir (X1) diartikan sebagai profesi akuntan yang dapat meningkatkan 

profesionalisme karir individu. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat hasil yang 

berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Supriyanto et al (2013), 

Misen, dan Linda (2011) menghasilkan penelitian yaitu motivasi karir tidak mempengaruhi 

variabel dependen. Sedangkan Pita menghasilkan yang berbeda, yaitu motivasi karir 

berpengaruh terhadap minat, dan Mahmud menghasil berpengaruh namun pada tafar 10% pada 

minat mahasiswa untuk menempuh PPAk.  

Variabel ini diukur dengan sebelas pernyataan dimana item-item pernyataan tersebut 

diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4 dengan kriteria pengelompokan Sangat 

Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Penyataan-pernyataan yang tersajikan 

adalah terkait pemilihan profesi akuntansi sebagai dasar peningkatan jenjang karir, karena 

sesuai dengan pekerjaan, untuk meningkatkan jaringan rekan kerja, dan serta sebagai 

peningkatan penilaian kinerja dari atasan. 

 

3.4.2 MOTIVASI EKONOMI 

Motivasi Ekonomi (X2) diartikan sebagai sebuah kepercayaan individu dengan 

meningkatkan pendidikan akan meningkatkan gaji. Hasil penelitian Sri dan Muhammad (2006, 

Pita (2016), dan Reynold et al (2018) melakukan penelitian terkait motivasi ekonomi, 

menghasilkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel minat. Sedangkan 

hasil penelitian Supriyanto et al (2013), Linda (2011), dan Amir (2008) menghasilkan bahwa 

faktor motivasi ekonomi mempengaruhi minat mahasiswa dalam menempuh Pendidikan 

Profesi Akuntansi. 

Variabel ini diukur dengan enam pernyataan dimana item-item pernyataan tersebut 

diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4 dengan kriteria pengelompokan yaitu 

Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Pernyataan-pernyataan tersebut 
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antara lain terkait dengan harapan bahwa akan mendapatkan gaji lebih tinggi, motivasi 

mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan fasilitas yang memadai. 

 

3.4.3 MOTIVASI KUALITAS 

Motivasi Kualitas (X3) dapat diartikan juga motivasi mencari ilmu yaitu keinginan 

individu untuk memperoleh pengetahuan lebih tinggi dari sebelumnya. Penelitian yang 

menggunakan faktor ini antara lain Sri dan Muhammad (2006), Supriyanto et al (2013) dengan 

hasil berpengaruh terhadap minat. Sedangkan Misen, Linda (2011) dalam penelitiannya 

menunjukkan hasil bahwa motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat. Item-item pernyataan 

tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4 dengan enam pernyataan. Antara 

lain motivasi untuk mengembangkan ilmu profesi akuntansi dan adanya kebutuhan serta 

dorongan dalam belajar, adanya kebutuhan penghargaan. 

 

3.4.4 BIAYA PENDIDIKAN 

Biaya Pendidikan (X4) dapat diartikan pengorbanan yang harus dibayarkan oleh 

individu dalam mencapai pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Penelitian Pita (2016) 

menghasilkan yaitu biaya pendidikan mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Item-item pernyataan tersebut diukur dengan 

menggunakan skala likert 1 sampai 4 dengan tiga pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut 

antara membutuhkan biaya administrasi dan dan registrasi yang cukup mahal, biaya 

perkuliahan yang cukup tinggi, dan tingginya pengeluaran biaya  dalam mengikuti PPAk. 

 

3.4.5 MINAT LULUSAN S1 AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PPAk 

Minat Lulusan S1 Akuntansi untuk Mengikuti PPAk (Y) diartikan sebagai keinginan 

untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk) setelah jenjang S1. Jadi dalam penelitian 

ini yang menjadi kriteria responden adalah yang telah lulus dari jenjang Strata-1 (S1). Item-

item pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4 dengan kriteria 

pengelompokan Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju yang 

menggunakan dengan lima pernyataan dalam kuesioner terkait Minat yaitu PPAk dapat 

membantu perkembangan profesi akuntansi, dalam meningkatkan kualitas calon akuntan, 

mendapatkan finansial yang lebih tinggi. 
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3.5 TEKNIK ANALISIS DATA 

Setelah data dari responden terkumpul maka data tersebut di analisis dengan 

mengelompokkan data berdasarkan variabel penelitian dan jenis responden, kemudian 

mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2004: 142). 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan alat statistik deskriptif 

untuk memberikan gambaran mengenai kondisi demografi responden penelitian. Kemudian 

untuk mengeneralisasi kesimpulan yang berlaku pada populasi, maka maka analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau  lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independen (Ghozali, 2006:86).   

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis linier berganda yaitu untuk 

menilai hasil peramalan ketika keadaan naik dan turunnya variabel dependen ketika 

dipengaruhi oleh variabel-variabel independen (Sugiyono, 2014:277). Untuk itu 

diformulasikan model Linier Berganda sebagai berikut: 

 

Untuk menganalisis pengaruh variabel bebas atau terikat terhadap variabel terikat 

menggunakan sebuah metode statistik pada tingkat taraf signifikansi α = 0,05 dengan arti 

derajad kesalahannya adalah sebesar 5%. 

 

3.5.1 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

Validitas internal mengarah pada kepercayaan seorang peneliti terkait hubungan sebab 

akibat. Dengan validitas tinggi dapat disimpulkan bahwa suatu hubungan merupakan sebab 

akibat, namun ketika validitas tersebut rendah maka hubungan sebab akibat tersebut tidak dapat 
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disimpulkan. Dalam Sekaran (2006: 178) analisis faktor menjelaskan dimensi-dimensi yang 

terpakai diungkap secara benar dengan menggunakan alat ukur. Untuk memeriksa signifikansi, 

peneliti mengujinya dengan menggunakan perbandingan nilai r hitung dan r table dimana df ( 

degree of freedom) sebesar n-2. Nilai n merupakan jumlah sampel dimana alpha yang 

digunakan adalah 0,05 (Ghozali, 2007: 45). 

Uji keandalan (reliabilitas) dilakukan dengan cara pengujian pada konsistensi dan 

stablitias. Arti dari konsistensi adalah menilai seberapa baik item-item yang digunakan dalam 

mengukur sebuah konsep dalam penelitian. Cronbach Alpha digunakan sebagai alat uji statistik  

dalam menganalisis reliabilitas. Jika hasilnya lebih besar dari 0,60 maka dikatakan reliabel. 

Dan apabila nilainya lebih rendah dari 0,60 maka disimpulkan tidak reliabel.  Kedua uji 

instrumen tersebut dilakukan sebelum dilaksanakannya regresi yaitu pada saat sampel uji coba 

untuk melihat validitas dan reliabilitas instrumen sebelum data disebarkan kepada responden. 

Tujuannya adalah untuk menghindari terjadi tidak validnya dan tidak reliabelnya instrumen 

pada saat telah disebarkannya kepada responden. 

 

3.5.2 PENGUJIAN ASUMSI KLASIK 

Uji Normalitas 

Pengujian ini memberikan manfaat untuk menilai apakah model regresi yang dipakai 

seluruh variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Dikatakan baik jika memiliki sebuah 

distribusi data yang normal ataupun mendekati normal (Ghozali, 2016:154). Pengujian ini 

dapat dilihat dengan menggunakan grafil probability plot, jika data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas, begitupun sebaliknya, jika data menyebar jauh dari garis 

diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

Uji Multikolonieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk menilai apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas. dalam memeriksa ada atau tidaknya multikolinieritas dalam sebuah model regresi adalah 

dengan melihat nilai tolerance > 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 yang 

artinya tidak ada multikolineritas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 

2016:103). 
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Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang 

baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang 

ada mementuk pola tertentu (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka 

mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-

titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

3.5.3 PENGUJIAN HIPOTESIS 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis statistik regresi berganda, yang terdiri 

Uji F (uji signifikansi simultan) dan Uji t (uji signifikansi parameter individual). Uji F 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji t 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2007: 84). 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 GAMBARAN UMUM RESPONDEN 

Karakteristik responden pada penelitian ini adalah diklasifikasikan berdasarkan jenis 

kelamin  dan pendidikan responden. Jumlah kuesioner yang telah diisi oleh responden dan 

kembali ke peneliti adalah berjumlah 133 kuesioner. Berikut akan dipaparkan mengenai 

kondisi dari masing-masing klasifikasi responden tersebut. 

 

4.1.1 DESKRIPSI RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

Bagian ini menjelaskan terkait jenis kelamin responden yang telah mengisi kuesioner 

penelitian yang tersaji pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

1 Laki-laki 48 36 

2 Perempuan 85 64 

Jumlah 133 100 

 

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa responden yang mengisikan dengan jenis kelamin 

laki-laki adalah 36% dan perempuan 64% dari total responden 133. Hal tersebut menunjukkan 

yang mendominasi adalah jenis kelamin responden dalam penelitian ini yaitu perempuan. 

 

4.1.2 DESKRIPSI RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN 

Bagian ini menjelaskan terkait pendidikan responden yang telah mengisi kuesioner 

penelitian yang tersaji di tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) 

1 Lulusan S1-Akuntansi 129 97 

2 Mahasiswa PPAk 4 3 

Jumlah 133 100 

 

Dari hasil tabel tersebut dapat diketahui bahwa yang sedang menempuh PPAk hanya 3% atau 

berjumlah 4 responden saja. Namun bukan berarti bahwa lulusan S1 tersebut tidak memiliki 
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profesi akuntan. Karena mereka lulus jenjang S1 sekaligus mendapatkan gelar profesi akuntan 

dan mahasiswa PPAk juga telah melewati jenjang pendidikan S1 Akuntansi. 

 

4.2 UJI KUALITAS DATA 

A. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur penelitian tentang isi sebenarnya yang 

diukur. Analisis validitas item bertujuan untuk menguji apakah tiap butir pertanyaan benar-

benar telah sah, kita dapat menetapkan derajat yang tinggi dari kedekatan data yang diperoleh 

dengan apa yang kita yakini dalam pengukurannya. Sebagai alat ukur yang digunakan, analisis 

ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Pada 

Ghozali (2007:45) untuk menguji signifikan nilai r hitung dengan r table yaitu pada alpha 0,05 

atau 5%. Hasil uji validitas pada variabel minat selengkapnya tersaji di tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.3 Hasil Validitas Minat 

Variabel  Koefisien 

Korelasi  

Signifikansi  Keterangan 

Y1 0.713 0.000 Valid 

Y2 0.839 0.000 Valid 

Y3 0.893 0.000 Valid 

Y4 0.833 0.000 Valid 

Y5 0.825 0.000 Valid 

Sumber: data diolah 

 

Hasil uji validitas pada penelitian ini menunjukkan semua indikator variabel minat memiliki 

nilai signifikansinya kurang dari 5% (Ghozali, 2007:45) sehingga indikator-indikator tersebut 

sah sebagai pembentuk variabel minat. 

Hasil uji validitas pada variabel motivasi karir akan ditampilkan lengkap pada tabel 4.4 

berikut ini: 
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Tabel 4.4 Hasil Validitas Motivasi Karir 

Variabel  Koefisien 

Korelasi  

Signifikansi  Keterangan 

X1.1 0.501 0.000 Valid  

X1.2 0.633 0.000 Valid 

X1.3 0.618 0.000 Valid 

X1.5 0.668 0.000 Valid 

X1.6 0.720 0.000 Valid 

X1.7 0.723 0.000 Valid 

X1.8 0.792 0.000 Valid 

X1.9 0.754 0.000 Valid 

X1.10 0.686 0.000 Valid 

X1.11 0.656 0.000 Valid 

 Sumber: data diolah 

 

Hasil uji validitas penelitian pada Tabel 4.4 menunjukkan semua indkator variabel motivasi 

karir memiliki nilai signifikansinya kurang dari 5%  (Ghozali, 2007:45) sehingga indikator-

indikator tersebut sah sebagai pembentuk variabel motivasi karir. Sedangkan di tabel berikut 

menunjukkan hasil uji validitas motivasi ekonomi. 

 

Tabel 4.5 Hasil Validitas Motivasi Ekonomi 

Variabel  Koefisien 

Korelasi  

Signifikansi  Keterangan 

X2.1 0.772 0.000 Valid 

X2.2 0.590 0.000 Valid 

X2.3 0.573 0.000 Valid 

X2.4 0.795 0.000 Valid 

X2.5 0.855 0.000 Valid 

X2.6 0.761 0.000 Valid 

Sumber: data diolah 

 

Hasil penelitian menunjukkan semua indkator yang ada pada variabel motivasi ekonomi 

memiliki nilai signifikansinya kurang dari 5% (Ghozali, 2007:45). Sehingga indikator-

indikator tersebut sah sebagai pembentuk variabel motivasi ekonomi.  Tabel berikut yaitu Tabel 

4.6 merupakan hasil uji validitas motivasi kualitas. 
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Tabel 4.6 Hasil Validitas Motivasi Kuliatas 

Variabel  Koefisien 

Korelasi  

Signifikansi  Keterangan 

X3.1 0.789 0.000 Valid 

X3.2 0.772 0.000 Valid 

X3.3 0.847 0.000 Valid 

X3.4 0.784 0.000 Valid 

X3.5 0.792 0.000 Valid 

X3.6 0.689 0.000 Valid 

Sumber: data diolah 

 

Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan semua indkator variabel motivasi 

kualitas memiliki nilai signifikansinya kurang dari 5% (Ghozali, 2007:45) sehingga indikator-

indikator tersebut sah sebagai pembentuk variabel motivasi kualitas. Sedangkan Tabel 4.7 

merupakan hasil uji validitas biaya pendidikan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.7 Hasil Validitas Biaya Pendidikan 

Variabel  Koefisien 

Korelasi  

Signifikansi  Keterangan 

X4.1 0.901 0.000 Valid 

X4.2 0.886 0.000 Valid 

X4.3 0.914 0.000 Valid 

Sumber: data diolah 

 

Hasil penelitian menunjukkan semua indkator variabel biaya pendidikan memiliki nilai 

signifikansinya kurang dari 5% (Ghozali, 2007:45) sehingga indikator-indikator tersebut sah 

sebagai pembentuk variabel biaya pendidikan. 

 

B. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas yaitu teknik dalam pengujian sampai mana hasil suatu pengukuran dapat 

digunakan dengan tepat. Alat pengukuran memiliki reliabilitas yang tinggi apabila dibeberapa 

kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif 

sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah (Sekaran, 

2006:177). 
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Tabel 4.8 Uji Reliabilitas 

Variabel  Reliabilitas  >/< Α  Keterangan 

Minat (Y)  0,879 > 0,60 Reliabel  

Motivasi Karir - X1 0,884 > 0,60 Reliabel  

Motivasi Ekonomi - X2 0,826 > 0,60 Reliabel  

Motivasi Kualitas - X3 0,871 > 0,60 Reliabel  

Biaya Pendidikan - X4 0,881 > 0,60 Reliabel  

        Sumber: data diolah 

 

Pengujian yang telah dilakukan tampil pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai 

Cronbach Alpha setiap variabelnya lebih besar dari 0,60. Nilai tersebut menyatakan bahwa 

semua item pada masing-masing variabel reliabel, sehingga data yang ada dapat diproses lebih 

lanjut. 

 

4.3 PENGUJIAN ASUMSI KLASIK 

A. Uji Normalitas 

Pengujian dilakukan dengan tujuan dalam menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier variabel terikat dan variabel bebas keduanya telah memiliki distribusi normal atau tidak. 

Model regresi dikatakan baik jika memiliki distribusi data normal atau mendekati normal 

(Ghozali, 2016:154). Uji normalitasi dapat dilihat melalui grafik probability plot. Menurut 

Ghozali (2016:112) pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat grafik, jika data 

menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, begitupun sebaliknya, jika 

data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.1 Grafik Normal P-P Plot 

 

Gambar grafik normal plot pada gambar diatas menunjukkan bahwa pola data menyebar 

disekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

dalam penelitian ini memenuhi uji normalitas. 

 

B. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi digunakan terdapat 

korelasi antar variabel tidak terikat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam 

model regresi ini adalah dengan melihat nilai tolerance > 0,10 dan nilai Variance Inflation 

Factor VIF < 10 yang memiliki arti tidak ada multikolineritas antar variabel tidak terikat dalam 

model tersebut (Ghozali, 2016:103). 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Torelance VIP 

Motivasi Karir - X1 0.468 2.135 

Motivasi Ekonomi - X2 0.573 1.746 

Motivasi Kualitas - X3 0.584 1.712 

Biaya Pendidikan - X4 0.974 1.027 

 

Pada tabel diatas dapat dilihat nilai tolerance pada variabel-variabel yang digunakan 

bernilai lebih dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai VIF variabel tidak terikat 

bernilai kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel tidak terikat pada 

regresi berganda. 

 

C. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini memiliki tujuan dalam menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi 

dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik 

yang ada mementuk pola tertentu maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.   

 

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Pada gambar diatas dapat dilihat jika varians residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ini ditujukan dengan nilai 

yang tidak sama antar satu varians dari residual, titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa pada persamaan regresi berganda tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian yang dilakukan pada model yang dihasilkan tidak terdapat 

pelanggaran asumsi klasik yaitu: Non Heteroskedastisitas, Non Multikolinearitas dan 

normalitas sehingga model tersebut valid sebagai estimator. 

 

4.4 ANALISIS MODEL DAN PENGUJIAN HIPOTESIS 

A. Analisis Model 

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah: 

 

Y = 0,231 + 0,200 X1 + 0,095 X2 + 0.658 X3 – 0.017 X4 

 

Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan regresi ditampilkan pada Tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Regresi 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung Probability 

Motivasi Karir (X1) 0.200 2.175 0.031 

Motivasi Ekonomi (X2) 0.095 1.341 0.182 

Motivasi Kualitas (X3) 0.658 8.618 0.000 

Biaya Pendidikan (X4) -0.017 -0.377 0.707 

Constant  = 0.231 

R2 = 0.625 

Fhitung = 53.294 

Probability = 0.000 

    Sumber: data diolah 

 

Dari hasil data diatas, dapat dilihat bahwa tidak semua variabel bebas memiliki koefisien 

bertanda positif, arti masing-masing nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tanpa motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas dan biaya pendidikan sebagai 

variabel bebas, maka minat sebesar 0,231. 

2. Koefisien regresi motivasi karir (X1) senilai 0,200, artinya apabilla variabel tidak terikat 

motivasi karir meningkat, menyebabkan minat meningkat. 
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3. Koefisien regresi motivasi ekonomi (X2) senilai 0,095, artinya apabila variabel tidak 

terikat motivasi ekonomi meningkat, menyebabkan minat menurun. 

4. Koefisien regresi motivasi kualitas (X3) senilai 0,658, artinya apabila variabel tidak terikat 

motivasi kualitas meningkat, maka minat meningkat. 

5. Koefisien regresi biaya pendidikan (X4) senilai -0,017, artinya apabila variabel tidak 

terikat biaya pendidikan meningkat, menyebabkan minat menurun. 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen terbatas. Tabel 4.10, dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi R 

Square untuk persamaan regresi berganda senilai 0,625 artinya variabel motivasi karir, 

motivasi ekonomi, motivasi kualitas dan biaya pendidikan dapat menjelaskan variabel minat 

sebesar 62,5% sedangkan sisanya 37,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian. 

 

B. Pengujian Hipotesis  

1. Pengujian Secara Simultan 

Kriteria Hipotesis 

H0 : bi= 0, Xi secara simultan motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas dan biaya 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat lulusan S1-Akuntansi menempuh 

PPAk. 

H1 : bi ≠ 0, salah satu dari bi ≠ 0 secara bersama-sama/simultan motivasi karir, motivasi 

ekonomi, motivasi kualitas dan biaya pendidikan berpengaruh terhadap minat lulusan 

S1 Akuntansi menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi. 

Level of significant yang dipergunakan dalam penelitian adalah 5%, sehingga dapat 

dikatakan bahwa penelitian memiliki tingkat kesalahan sebesar 5%, sedang keakuratan data 

yang dipergunakan adalah sampai dengan 95%. Derajat kebebasan dalam penelitian antara lain 

(k, n-k-1). 

Pada tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan sebesar 4 dan 128 (df = 4 dan 128), 

maka diperoleh FTabel sebesar 2,44. Nilai Fhitung dari perhitungan dengan menggunakan alat 

bantu statistik, yang diolah melalui program komputer sebesar 53.294 sehingga nilai Fhitung 

lebih besar dibandingkan FTabel (Fhitung = 53.294 > FTabel = 2,44) dan tingkat signifikansi sebesar 

0,000 < dari level of signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Kesimpulannya adalah secara 
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simultan variabel motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas dan biaya pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap minat. 

 

2. Pengujian Secara Parsial 

Kriteria Hipotesis 

H0 : bi= 0, Xi secara parsial motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas dan biaya 

pendidikan tidak mempengaruhi minat lulusan S1-Akuntansi menempuh PPAk. 

H1 : bi ≠ 0, salah satu dari bi ≠ 0 secara parsial motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi 

kualitas dan biaya pendidikan mempengaruhi minat lulusan S1-Akuntansi 

menempuh PPAk. 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang dimasukan 

dalam model secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Metode yang 

digunakan adalah dengan membandingkan nilai thitung dengan tTabel. Nilai tTabel didapat dengan 

memperhatikan jumlah observasi atau pengamatan (n = 133) dan derajat kebebasan  (n-k-1),  

sehingga derajat kebebasan didapat (133-4-1) = (df = 128) dan menggunakan level of 

significant ( = 0,05) serta dengan uji dua arah sehingga diperoleh tTabel sebesar 1,979. Hasil 

pengujian secara parsial selengkapnya nampak pada Tabel 4. 11. 

 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Secara Parsial 

Variabel Bebas thitung > / < tTabel Sign Kesimpulan 

Motivasi Karir (X1) 2.175 > 1,979 0,031 Signifikan 

Motivasi Ekonomi (X2) 1.341 < 1,979 0,181 Tdk Signifikan 

Motivasi Kualitas (X3) 8.618 > 1,979 0,000 Signifikan 

Biaya Pendidikan (X4) -0.377 > -1,979 0,707 Tdk Signifikan 

Sumber: data diolah 

 

Keterangan, sebagai berikut: 

a. Variabel motivasi karir diperoleh nilai thitung sebesar 2.175 > tTabel sebesar 1,979 dan 

probabilitas sebesar 0,031 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi karir 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. 

b. Variabel motivasi ekonomi diperoleh nilai thitung sebesar 1.341 < tTabel sebesar 1,979 dan 

probabilitas sebesar 0,182 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi ekonomi 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap minat. 
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c. Variabel motivasi kualitas diperoleh nilai thitung sebesar 8,618 > tTabel sebesar 1,979 dan 

probabilitas sebesar 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi kualitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. 

d. Variabel biaya pendidikan diperoleh nilai thitung sebesar -0,377 > tTabel sebesar     -1,979 dan 

probabilitas sebesar 0,707 > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel biaya pendidikan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dijelaskan pada bab 4, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Variabel motivasi karir memiliki koefisien yang bertanda positif dengan nilai 0,200 yang 

berarti jika variabel bebas motivasi karir meningkat, maka minat lulusan S1 Akuntansi 

menempuh PPAk mengalami peningkatan. 

b. Variabel motivasi ekonomi memiliki koefisien yang bertanda positif dengan nilai 0,095 

yang berarti jika variabel bebas motivasi ekonomi meningkat, maka minat lulusan S1-

Akuntansi menempuh PPAk mengalami peningkatan. 

c. Variabel motivasi kualitas memiliki koefisien yang bertanda positif dengan nilai 0,658 yang 

berarti jika variabel bebas motivasi kualitas meningkat, maka minat lulusan S1-Akuntansi 

menempuh PPAk mengalami peningkatan. 

d. Variabel biaya pendidikan memiliki koefisien yang bertanda negatif dengan nilai -0,017 

yang berarti jika variabel bebas biaya pendidikan meningkat, maka minat lulusan S1 

Akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) mengalami penurunan. 

e. Hasil regresi berganda senilai 0,625 artinya variabel motivasi karir, motivasi ekonomi, 

motivasi kualitas dan biaya pendidikan dapat menjelaskan variabel minat sebesar 62,5% 

sedangkan sisanya 37,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel penelitian. 

f. Secara simultan variabel motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas dan biaya 

pendidikan berpengaruh signifikan terhadap minat lulusan S1 Akuntansi mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

g. Variabel motivasi karir memiliki nilai thitung sebesar 2.175 dan probabilitas 0,031 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap minat lulusan S1 Akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk). 

h. Variabel motivasi ekonomi memiliki nilai thitung sebesar 1.341 dan probabilitas 0,182 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap minat lulusan S1 Akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk). 

i. Variabel motivasi kualitas memiliki nilai thitung sebesar 8,618 dan probabilitas 0,000 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan 
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signifikan terhadap minat lulusan S1 Akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk). 

j. Variabel biaya pendidikan memiliki nilai thitung sebesar -0,377 dan probabilitas 0,707 > 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap minat lulusan S1 Akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk). 

 

5.2 REKOMENDASI 

Dari hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan bagi berbagai pihak, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti lain, dapat mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang digunakan 

dalam penelitian ini untuk dijadikan perhatian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antar 

lain: metode dalam menjangkau respon yang lebih luas lagi sehingga dapat menghasilkan 

generalisasi yang luas pula; menambahkan variabel-variabel independen yang sekiranya 

dapat mempengaruhi minat lulusan S1 Akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk); keterbatasan kemampuan dalam membuat dan mengolah instrusmen agar memiliki 

validitas dan reabilitas yang lebih terukur. 

b. Bagi responden penelitian, lulusan S-1 Akuntansi adalah yang menjadi obyek dalam 

penelitian ini, ada yang baru lulus dan sudah bekerja, bahkan telah menempuh gelar S-2. 

Dengan adanya hasil penelitian ini terdapat yang berpengaruh positif dan negatif. Yang 

berpengaruh negatif adalah variabel biaya pendidikan artinya bahwa ketika variabel biaya 

pendidikan meningkat, maka minat lulusan S1 Akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) mengalami penurunan. Maksudnya adalah ketika biaya pendidikan 

mahal, maka akan dapat menyebabkan minat calon mahasiswa PPAk akan mengalami 

penurunan. Dengan adanya hasil tersebut diharapkan bahwa untuk mendapatkan pendidikan 

yang lebih tinggi, tidak memandangkan tingginya biaya pendidikan. 

c. Bagi penelitian selanjutnya, saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi penelitian 

berikutnya yang tertarik dengan topik yang sama yaitu dapat lebih memperkaya variabel 

penelitian yang mempengaruhi minat lulusan S1 Akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) karena hasil penelitian yang dilakukan terdapat 37,5% variabel lain diluar 

variabel penelitian. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat variabel-variabel lain yang 

tidak digunakan dalam penelitian ini juga berpengaruh dalam minat lulusan S1 Akuntansi 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 
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yaitu 50% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah PIHAK 

KEDUA menyerahkan proposal dan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA  

(3) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA 

yaitu 50% x Rp.10.000.000,- = Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah PIHAK 

KEDUA menyerahkan bukti publikasi karya ilmiah pada jurnal nasional dan atau jurnal 

internasional dan atau Letter of  Acceptence (LOA) Penelitian kepada PIHAK 

PERTAMA. 

 

Pasal  3 

Jangka Waktu Penelitian 

 

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 

100%, adalah tiga sampai dengan lima bulan.  

 

Pasal 4 

Pembatalan Perjanjian 

 

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya 

ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah 

dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka Perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal 

dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada 

PIHAK PERTAMA. 

 

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut 

di atas,  dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 

 

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA 
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Frequencies 
 

 

Status 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Lulusan S1 Akuntansi 129 97.0 97.0 97.0 

Mahasiswa PPAk 4 3.0 3.0 100.0 

Total 133 100.0 100.0  

 

 

Gender 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-Laki 48 36.1 36.1 36.1 

Perempuan 85 63.9 63.9 100.0 

Total 133 100.0 100.0  
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Correlations: Minat 
 
 

Correlations 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Total_Y 

Y1 Pearson Correlation 1 .581** .562** .489** .424** .713** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 

Y2 Pearson Correlation .581** 1 .732** .533** .610** .839** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 

Y3 Pearson Correlation .562** .732** 1 .712** .645** .893** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 

Y4 Pearson Correlation .489** .533** .712** 1 .644** .833** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 

Y5 Pearson Correlation .424** .610** .645** .644** 1 .825** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 133 133 133 133 133 133 

Total_Y Pearson Correlation .713** .839** .893** .833** .825** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 133 133 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Correlations: Motivasi Karir 
 
 

Correlations 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 Total_X1 

X1.1 Pearson Correlation 1 .219* .329** .093 .407** .192* .200* .211* .301** .235** .447** .501** 

Sig. (2-tailed)  .011 .000 .288 .000 .027 .021 .015 .000 .007 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

X1.2 Pearson Correlation .219* 1 .419** .494** .323** .504** .575** .422** .292** .271** .335** .633** 

Sig. (2-tailed) .011  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .002 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

X1.3 Pearson Correlation .329** .419** 1 .463** .480** .391** .300** .454** .261** .170* .383** .618** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .002 .050 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

X1.4 Pearson Correlation .093 .494** .463** 1 .466** .519** .534** .458** .400** .382** .340** .668** 

Sig. (2-tailed) .288 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

X1.5 Pearson Correlation .407** .323** .480** .466** 1 .465** .496** .525** .333** .286** .550** .720** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

X1.6 Pearson Correlation .192* .504** .391** .519** .465** 1 .672** .510** .374** .374** .456** .723** 

Sig. (2-tailed) .027 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

X1.7 Pearson Correlation .200* .575** .300** .534** .496** .672** 1 .615** .502** .498** .564** .792** 

Sig. (2-tailed) .021 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

X1.8 Pearson Correlation .211* .422** .454** .458** .525** .510** .615** 1 .456** .457** .536** .754** 

Sig. (2-tailed) .015 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

X1.9 Pearson Correlation .301** .292** .261** .400** .333** .374** .502** .456** 1 .853** .409** .686** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .002 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

X1.10 Pearson Correlation .235** .271** .170* .382** .286** .374** .498** .457** .853** 1 .420** .656** 

Sig. (2-tailed) .007 .002 .050 .000 .001 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 



X1.11 Pearson Correlation .447** .335** .383** .340** .550** .456** .564** .536** .409** .420** 1 .744** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

Total_X1 Pearson Correlation .501** .633** .618** .668** .720** .723** .792** .754** .686** .656** .744** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correlations: Motivasi Ekonomi 
 
 

 
Correlations 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 Total_X2 

X2.1 Pearson Correlation 1 .434** .386** .517** .612** .407** .772** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

X2.2 Pearson Correlation .434** 1 .168 .328** .403** .300** .590** 

Sig. (2-tailed) .000  .053 .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

X2.3 Pearson Correlation .386** .168 1 .321** .366** .385** .573** 

Sig. (2-tailed) .000 .053  .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

X2.4 Pearson Correlation .517** .328** .321** 1 .651** .568** .795** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

X2.5 Pearson Correlation .612** .403** .366** .651** 1 .621** .855** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

X2.6 Pearson Correlation .407** .300** .385** .568** .621** 1 .761** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

Total_X2 Pearson Correlation .772** .590** .573** .795** .855** .761** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 133 133 133 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 
 

 

 
 



 
 
 
Correlations: Motivasi Kualitas 
 

Correlations 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 Total_X3 

X3.1 Pearson Correlation 1 .615** .696** .490** .557** .318** .789** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

X3.2 Pearson Correlation .615** 1 .625** .554** .477** .332** .772** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

X3.3 Pearson Correlation .696** .625** 1 .561** .526** .530** .847** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

X3.4 Pearson Correlation .490** .554** .561** 1 .551** .476** .784** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

X3.5 Pearson Correlation .557** .477** .526** .551** 1 .610** .792** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

X3.6 Pearson Correlation .318** .332** .530** .476** .610** 1 .689** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 133 133 133 133 133 133 133 

Total_X3 Pearson Correlation .789** .772** .847** .784** .792** .689** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 133 133 133 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 

 

 
 



Correlations: Biaya Pendidikan 
 

Correlations 

 X4.1 X4.2 X4.3 Total_X4 

X4.1 Pearson Correlation 1 .666** .744** .901** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 133 133 133 133 

X4.2 Pearson Correlation .666** 1 .739** .886** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 133 133 133 133 

X4.3 Pearson Correlation .744** .739** 1 .914** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 133 133 133 133 

Total_X4 Pearson Correlation .901** .886** .914** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 133 133 133 133 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

 



Reliability: Minat 
 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.879 5 

 
 

 

 

Reliability: Motivasi Karir 
 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.884 11 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Reliability: Motivasi Ekonomi 
 
 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.826 6 

 
 
 
Reliability: Motivasi Kualitas 
 
 

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.871 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reliability: Biaya Pendidikan 
 
 

 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 133 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 133 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.881 3 

 
 

 



Regression 
 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Y 3.2977 .58393 133 
X1 3.3002 .50178 133 
X2 3.1241 .59079 133 
X3 3.2880 .54159 133 
X4 3.1503 .70544 133 

 

 

 
Correlations 

 Y X1 X2 X3 X4 

Pearson Correlation Y 1.000 .618 .511 .768 -.043 

X1 .618 1.000 .628 .629 -.061 

X2 .511 .628 1.000 .505 .077 

X3 .768 .629 .505 1.000 -.032 

X4 -.043 -.061 .077 -.032 1.000 

Sig. (1-tailed) Y . .000 .000 .000 .310 

X1 .000 . .000 .000 .241 

X2 .000 .000 . .000 .190 

X3 .000 .000 .000 . .358 

X4 .310 .241 .190 .358 . 

N Y 133 133 133 133 133 

X1 133 133 133 133 133 

X2 133 133 133 133 133 

X3 133 133 133 133 133 

X4 133 133 133 133 133 

 

 

 

 

 



Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .790a .625 .613 .36321 .625 53.294 4 128 .000 

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 

 

 

 

 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 28.123 4 7.031 53.294 .000a 

Residual 16.886 128 .132   
Total 45.009 132    

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .231 .272  .847 .398   
X1 .200 .092 .172 2.175 .031 .468 2.135 

X2 .095 .071 .096 1.341 .182 .573 1.746 

X3 .658 .076 .610 8.618 .000 .584 1.712 

X4 -.017 .045 -.021 -.377 .707 .974 1.027 

a. Dependent Variable: Y 
 

 

 
Collinearity Diagnosticsa 



Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) X1 X2 X3 X4 

1 1 4.915 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .051 9.860 .00 .02 .03 .03 .67 

3 .017 17.191 .13 .00 .75 .17 .04 

4 .011 21.434 .61 .02 .00 .64 .20 

5 .007 25.682 .26 .96 .22 .17 .10 

a. Dependent Variable: Y 
 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.1273 4.0092 3.2977 .46158 133 
Std. Predicted Value -2.536 1.541 .000 1.000 133 
Standard Error of Predicted 
Value 

.033 .134 .067 .021 133 

Adjusted Predicted Value 2.1718 4.0097 3.2983 .46031 133 
Residual -.97206 .87413 .00000 .35767 133 
Std. Residual -2.676 2.407 .000 .985 133 
Stud. Residual -2.746 2.445 -.001 1.005 133 
Deleted Residual -1.02317 .90238 -.00057 .37236 133 
Stud. Deleted Residual -2.819 2.495 -.002 1.013 133 
Mahal. Distance .117 16.926 3.970 3.224 133 
Cook's Distance .000 .079 .008 .015 133 
Centered Leverage Value .001 .128 .030 .024 133 

a. Dependent Variable: Y 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Charts 
 
 

 
 

 



 
 

 
 



KUESIONER PENELITIAN 

 

 

Kepada Yth. 

Saudara/Saudari Responden 

Ditempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Untuk memenuhi sebagian kewajiban pendidik terhadap Tri Dharma yaitu terkait 

dengan penelitian saya yang berjudul: 

 

Pengaruh Motivasi dan Biaya Pendidikan Terhadap Minat Lulusan S1 Akuntansi 

untuk Menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi  

(Studi Kasus pada Lulusan S1 Akuntansi di Surabaya) 

 

Kami mohon kesediaan Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner yang terlampir ini sesuai 

dengan petunjuk pengisiannya. Perlu kami sampaikan pula bahwa hasil penelitian ini hanya 

untuk kepentingan akademik. Bantuan dari Anda untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-

jujurnya, secara obyektif dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Dan terimakasih atas 

kerjasamanya dalam mendukung penelitian kami. 

 

Wa’alaikumsalam Wr. Wb. 

 

Tim Peneliti 

 

 

 

Petunjuk Pengisian 

 
1.   Tulislah identitas Anda pada tempat yang telah disediakan di bawah ini. 

2.   Bacalah terlebih dahulu setiap butir pertanyaan atau pernyataan di dalam angket dengan cermat. 

3.   Berikan tanda centang () pada kolom jawaban yang benar-benar sesuai dengan kondisi Anda. 

4.   Satu pertanyaan atau peryataan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan jawaban. 

5.   Pilihan jawaban yang tersedia: 

Keterangan Skor Penilaian: 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Setuju (S) 

4 = Sangat Setuju (SS) 

 
Identitas Responden 

1. Status Responden : Lulusan S1 Akuntansi/ Mahasiswa/Calon Mahasiswa PPAk 

2. Gender : L /P 
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MOTIVASI KARIR 
 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Profesi akuntan dipilih untuk meningkatkan kesempatan 

promosi jabatan. 

    

2. Profesi    akuntan    dipilih    karena    sesuai dengan 

pekerjaan 

    

3. Profesi    akuntan    dipilih    karena    sesuai dengan  latar 

belakang pendidikan 

    

4. Profesi akuntan dipilih sebagai peningkatan profesionalisme 

terhadap profesi di bidang akuntansi 

    

5. Profesi akuntan dipilih sebagai peningkatan kebanggaan   

terhadap   profesi   di   bidang akuntansi 

    

6. Profesi akuntan dipilih untuk meningkatkan rasa tanggung 

jawab pekerjaan dengan klien 

    

7. Profesi akuntan dipilih untuk meningkatkan rasa   tanggung   

jawab   pekerjaan   dengan rekan seprofesi 

    

 
8. 

Profesi akuntan dipilih untuk meningkatkan rasa tanggung 

jawab pekerjaan masyarakat secara umum 

    

9. Profesi  akuntan  dipilih  untuk  memperluas akses dengan 

dunia kerja 

    

10. Profesi  akuntan  dipilih  untuk  memperluas jaringan dengan 

dunia kerja 

    

11. Profesi   akuntan   dipilih   sebagai   wujud penilaian kinerja 

dari atasan 

    

 

 MOTIVASI EKONOMI 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Mendapatkan gaji awal yang besar setelah mengikuti PPAk     

2. Penentuan  gaji  yang  disesuaikan  dengan tingkat kesulitan 

bekerja 

    

3. Motivasi untuk mendapatkan pekerjaan     

4. Motivasi untuk mendapatkan fasilitas yang memadai seperti 

mobil, rumah dinas serta tunjangan akan keluarga 

    

5. Mendapatkkan     kenaikan     gaji     setelah mengikuti PPAk     

6. Memperoleh  pekerjaan  yang  memberikan program dana 

pensiun 

    

 

  



MOTIVASI MENCARI ILMU 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya  berkeinginan  dan  mempunyai  hasrat dalam mencari 

ilmu tentang PPAk 

    

2. Adanya  kebutuhan  dan  dorongan  dalam belajar dari 

orang tua atau diri sendiri 

    

3. Memiliki harapan dan cita-cita kedepannya dalam 

mepelajari PPAk 

    

4. Adanya    kebutuhan    penghargaan    untuk menunjang 

pembelajaran 

    

5. Pentingnya kegiatan  yang menarik minat untuk 

mempelajari PPAk 

    

6. Dengan adanya lingkungan kondusif maka proses belajar 

PPAk akan baik 

    

 

 

BIAYA PENDIDIKAN 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Perlu biaya administrasi dan registrasi yang cukup mahal 

untuk ikut dalam PPAk 

    

2. Biaya perkuliahan yang relatif tinggi untuk memperoleh 

gelar sarjana 

    

3. Adanya   pengeluaran   biaya   yang   tinggi untuk mengikuti 

program PPAk 

    

 

  

MINAT 
 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Pendidikan     Profesi     Akuntansi     dapat membantu 

perkembangan profesi akuntansi. 

    

2. Saya tertarik untuk mengikuti PPAk karena PPAk  dapat  

meningkatkan  kualitas  calon akuntan. 

    

3. Saya tertarik untuk mengikuti PPAk karena PPAk   dapat   

membantu   kesuksesan   karir dalam profesi akuntansi. 

    

4. Saya tertarik untuk mengikuti PPA karena PPAk 

merupakan sarana untuk mendapatkan pekerjaan yang 

memberikan pembayaran finansial yang besar. 

    

5. Saya  akan  mengikuti  Pendidikan  Profesi Akuntansi 

setelah studi saya selesai. 

    

 




