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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi karir, motivasi 
ekonomi, motivasi kualitas, motivasi sosial dan persepsi terhadap minat mahasiswa 
untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).  

Penelitian ini merupakan survei yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi program studi Akuntansi pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di 
Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 
program studi Akuntansi pada PTN dan PTS di Surakarta yang telah menempuh 
mata kuliah auditing dengan pertimbangan bahwa mahasiswa tersebut sudah mampu 
merencanakan karir ke depan setelah lulus dari Fakultas Ekonomi program studi 
Akuntansi. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling yaitu 
pengambilan sampel secara kebetulan yang ditemui oleh peneliti dengan sampel 68 
responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
dikumpulkan dengan metode kuesioner yang diberikan secara langsung kepada 
mahasiswa Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi pada PTN dan PTS di 
Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi pustaka. 
Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa motivasi karir berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa untuk  mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) diperoleh nilai 
thitung  5,808 > dari nilai ttabel (1,98) atau nilai p value 0,000 < 0,05.  Motivasi ekonomi 
berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk  mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk) dengan nilai thitung  2,831 > dari nilai ttabel (1,98) atau nilai p value 
0,006 < 0,05.  Motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk  
mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dengan nilai thitung  3,420 > dari nilai 
ttabel (1,98) atau nilai p value 0,001 < 0,05.  Motivasi sosial berpengaruh terhadap 
minat mahasiswa untuk  mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dengan 
nilai thitung  2,332 > dari nilai ttabel (1,98) atau nilai p value 0,023 < 0,05.  Persepsi 
berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk  mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPAk) dengan nilai thitung  2,327 > dari nilai ttabel (1,98) atau nilai p value 
0,023 < 0,05. Oleh karena itu H5 terdukung secara statistik. 
 
 
Kata kunci: motivasi, persepsi dan minat mahasiswa 

 



 

Pendahuluan 
Akuntansi merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ekonomi yang banyak 

diminati mahasiswa saat ini, hal ini dikarenakan bahwa rata-rata mahasiswa memilih 
jurusan akuntansi, didorong oleh keinginan mereka untuk menjadi profesional di 
bidang akuntansi. Selain itu mereka juga termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan 
di masa mendatang akan sangat dibutuhkan oleh banyak organisasi dan perusahaan, 
khususnya di Indonesia (Victor S. G. Tengker dan Jenny Morasa, 2007 : 2). 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan jenjang pendidikan 
tambahan yang ditujukan bagi seorang lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi 
yang ingin mendapatkan gelar Akuntan. Surat Keputusan (SK) Mendiknas No. 
179/U/2001 menyatakan bahwa lulusan sarjana strata satu (S1) jurusan akuntansi 
berkesempatan menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi di perguruan tinggi yang 
telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Mereka yang telah 
menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi nantinnya akan berhak memperoleh 
sebutan profesi Akuntan (Ak), dan juga semakin berpeluang meniti karir sebagai 
auditor pemerintahan, auditor internal, akuntan sektor publik, akuntan manajemen, 
akuntan pendidik, akuntan perpajakan, akuntan keuangan, maupun akuntan sistem 
informasi (Riani Nurainah Lisnasari dan Fitriany, 2008 :1)  

Adanya program PPAk ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan 
pentingnya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang 
akuntansi. Reformasi pada wilayah sistem pendidikan akuntansi ini, bertujuan untuk 
mengejar kesenjangan antara conceptual systems dengan physical systems yang 
selama ini menjadi kelemahan sistem pendidikan akuntansi. Pendidikan akuntansi 
selayaknya diarahkan untuk memberi pemahaman konseptual yang didasarkan pada 
penalaran sehingga ketika akhirnya masuk ke dalam dunia praktik (Icuk Rangga 
Bawono, dkk, 2004 : 3).  

Penelitian ini merupakan penelitian modifikasi dari penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Kurniawati Budi Indriyani (2003) yang meneliti mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi 
akuntansi, hasil penelitian menunjukkan  bahwa motivasi karir dan motivasi kualitas 
merupakan faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan 
profesi akuntansi, sedangkan pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa 
untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi tidak berpengaruh signifikan.  

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh Ellya Benny dan Yuskar (2006) 
dengan variabel independen adalah motivasi ekonomi, motivasi karir dan motivasi 
kualitas sedangkan variabel terikat adalah minat mahasiswa. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel motivasi karir dan motivasi kualitas berpengaruh 
terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi sedangkan 
variabel motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk 
mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi.   

Penelitian ini melakukan modifikasi dari dua penelitian terdahulu di mana 
peneliti menambahkan variabel motivasi sosial serta persepsi mahasiswa. Hal ini 
berarti penelitian ini mencoba memperluas beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dengan subyek penelitian mahasiswa 
akuntansi yang ada di Surakarta. 



 

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah menguji adanya pengaruh 
motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas, motivasi sosial dan persepsi 
terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).   
 
 
Landasan Teori  
1. Pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 

Motivasi karir menunjuk pada dorongan yang timbul dalam diri seseorang 
untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai kedudukan, 
jabatan/karir yang lebih baik dari sebelumnya. Motivasi karir dapat diukur 
dengan mengetahui seberapa besar keinginan seseorang dalam meningkatkan 
karirnya yaitu memperoleh kesempatan promosi jabatan, pekerjaan yang sesuai 
dengan latar belakang, mendapat perlakuan profesional, mendapatkan 
pengetahuan berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam bekerja, 
meningkatkan kemampuan berprestasi, mampu melaksanakan beban pekerjaan 
dengan baik dan mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan dunia 
pekerjaannya (Widyawati, dkk. 2004). 

Fitria (2004) dalam Ellya Benny dan Yuskar (2005), karier dapat diartikan 
sebagai rangkaian sikap dan perilaku yang berhubungan dengan perjalanan kerja 
seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Menurut Ariani (2004) dalam Ellya 
Benny dan Yuskar (2005), karier merupakan suatu keahlian atau profesional 
seseorang di bidang ilmunya yang dinilai berdasarkan pengalaman kerja yang 
akan memberikan kontribusi kepada organisasi.  

Pilihan karier merupakan ungkapan diri seseorang, karena pilihan karier 
menunjukkan motivasi seseorang, ilmu, kepribadian dan seluruh kemampuan 
yang dimiliki. Institusi pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap 
perkembangan karir seorang akuntan. Sebagai sebuah pendidikan profesi, PPAk 
dapat memberikan kontribusi positif untuk mahasiswa yang ingin 
mengembangkan kemampuan di bidang akuntansi secara teknis dan profesional. 
Institusi pendidikan mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan karier 
seorang akuntan. Siegel, Blank, dan Rigsby (1991) dalam Samiaji (2004) dalam 
Widyastuti, dkk (2004) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara 
struktur organisasi institusi pendidikan dengan perkembangan profesional 
selanjutnya bagi auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi 
mempunyai pengaruh terhadap perkembangan profesi selanjutnya.  

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dikemukakan dalam 
penelitian ini adalah : 
H1 : Motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti 

PPAk 
2. Pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 

Salah satu bentuk motivasi ekonomi adalah pemberian penghargaan 
finansial atas hasil kerja seseorang. Penghargaan finansial merupakan salah satu 
usaha untuk dapat mengarahkan tindakan seseorang terhadap pencapaian tujuan 
perusahaan, maka manajemen perusahaan memberikan balas jasa atau reward 
dalam berbagai bentuk, termasuk di dalamnya finansial reward. Secara umum 
penghargaan finansial terdiri atas penghargaan langsung dan tidak langsung. 



 

Penghargaan langsung dapat berupa pembayaran dari upah dasar atau gaji pokok, 
gaji dari lembur, pembagian dari laba. Sedangkan penghargaan tidak langsung 
meliputi asuransi, tunjangan biaya sakit, program pensiun. Carpenter dan 
Strawser (1970) dalam Widyastuti, dkk (2004) melakukan penelitian untuk 
mengetahui kriteria mahasiswa jurusan akuntansi pada tingkat akhir di 
Pennsylvania State University dalam memilih karir. Hasil penulisan tersebut 
menunjukkan bahwa sifat pekerjaan, kesempatan promosi, dan gaji awal 
merupakan tiga karakter terpenting dalam pemilihan karir di antara sebelas faktor 
pekerjaan.  

Penelitian lain yang dilakukan Fitria (2004) dalam Ellyana Benny dan 
Yuskar (2005) menyatakan bahwa berkarier di Kantor Akuntan Publik (KAP) 
merupakan suatu karier yang memberikan penghargaan secara finansial dan 
pengalaman bekerja yang bervariasi. Wijayanti, (2000) dalam Ellyana dan 
Yuskar (2005) yang menyatakan bahwa salah satu harapan mahasiswa akuntansi 
yang memilih karier sebagai akuntan publik yaitu gaji awal yang tinggi.  

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dikemukakan dalam 
penelitian ini adalah : 
H2 : Motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

mengikuti PPAk 
3. Pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 

Widyawati, dkk. (2004) menyatakan bahwa motivasi kualitas merupakan 
dorongan yang timbul dari diri seseorang yang memiliki dan meningkatkan 
kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat 
melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Adanya motivasi kualitas yang tinggi 
maka akan timbul minat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, 
sehingga sumber daya manusia akan meningkat sesuai dengan kualitas yang 
diinginkan. Motivasi kualtias dalam hal ini berarti bahwa auditor juga harus 
menguasai ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, 
manajemen perusahaan, pemasaran, hukum dagang, hukum pajak, akuntansi 
biaya, sistem akuntansi, bahasa inggris dan sebagainya.  

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dikemukakan dalam 
penelitian ini adalah : 
H3 : Motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam 

mengikuti PPAk 
4. Pengaruh motivasi sosial terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 

Motivasi sosial diartikan sebagai suatu dorongan seseorang untuk 
melakukan perbuatan dengan tujuan/bernilai sosial, memperoleh pengakuan 
maupun penghargaan dari lingkungan dimana seseorang berada. Motivasi sosial 
berhubungan dengan keinginan seseorang untuk diakui eksistensinya. Motivasi 
sosial diartikan sebagai suatu dorongan seseorang untuk melakukan perbuatan 
dengan tujuan atau bernilai sosial, memperoleh pengakuan maupun penghargaan 
dari lingkungan dimana seseorang berada. Apabila motivasi sosial dalam diri 
seseorang tinggi, maka secara langsung akan timbul minat untuk memperoleh 
penghargaan yang diinginkannya. Nilai-Nilai sosial ditunjukkan sebagai faktor 
yang menampakkan kemampuan seseorang dimasyarakat/nilai seseorang yang 
dapat dilihat dari sudut pandang orang-orang lain dilingkungannya. Manusia 



 

ingin mendapatkan pengakuan, mempertahankan prestise, mendapatkan 
kebanggaan diri, memiliki kepuasan batiniah (emosional) dalam berhubungan 
dengan orang lain, memuaskan diri dengan penguasaan terhadap orang lain dan 
menjadi keharmonisan. 

Hasil penelitian Amir Mahmud (2008) menyatakan bahwa minat mengikuti 
PPA dalam penelitian juga didorong oleh motivasi sosial. Temuan ini 
menunjukkan bahwa dengan mengikuti PPA, maka akan muncul kebanggaan dan 
prestise dalam diri mahasiswa. Mereka beranggapan bahwa dengan menyandang 
gelar akuntan, maka harga diri di hadapan orang lain akan meningkat. Mahasiswa 
sebagai anggota masyarakat menghendaki pengakuan dari pihak lain. Dengan 
menyandang gelar akuntan, maka muncul kepuasan batiniah dimana eksistensi 
diri diakui oleh orang lain dan lingkungannya. Motivasi sosial dalam penelitian 
ini bahkan memberikan kontribusi terbesar pada minat. Hal ini mengindikasikan 
bahwa kebanggaan dan pengakuan di hadapan orang lain setelah menjadi akuntan 
melebihi motivasi yang lain. 

Berdasarkan hal tersebut maka yang dikemukakan dalam penelitian ini 
adalah : 
H4 : Motivasi sosial berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam mengikuti 

PPAk 
5. Pengaruh persepsi terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk 

Sebagai calon pengguna, persepsi mahasiswa akuntansi diperlukan dalam 
rangka mengetahui pandangan atau pemahaman mereka tentang PPA. Persepsi 
adalah daya memahami sesuatu hal dengan jelas dan cermat, yang bertujuan 
bertujuan untuk menilai persepsi mahasiswa, apakah positif atau negatif terhadap 
adanya penyelenggaraan PPA, positif dalam arti mahasiswa telah mengetahui 
atau mempersepsikan indikator tersebut dengan baik, karena pada akhirnya 
persepsi menjadi masalah penting yang sebisa mungkin diharapkan dapat 
“dibentuk dan dijaga”. Apabila ternyata ditemukan persepsi positif, maka dengan 
kata lain obyek yang dipersepsikan memberi stimulus berupa kondisi yang tidak 
menyimpang dari yang seharusnya dipenuhi oleh obyek persepsi tersebut. 

Hasil penelitian Dimas Sigit Sukoco (2010) diperoleh hasil bahwa terdapat 
pengaruh persepsi terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk di 
Surakarta. Berdasarkan hal tersebut maka yang dikemukakan dalam penelitian ini 
adalah : 
H5 : Persepsi berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam mengikuti PPAk 

 
 
Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan survey yang dilakukan kepada responden penelitian. 
Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi program studi 
Akuntansi pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi pada 
Perguruan Tinggi Swasta di Surakarta dengan sampel 80 responden.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 
dikumpulkan dengan metode kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa Fakultas 



 

Ekonomi program studi Akuntansi pada PTN dan PTS di Surakarta. Teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner dan studi pustaka. 

Motivasi karir, yaitu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk 
meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai karir yang lebih baik 
dari sebelumnya. Indikator yang digunakan antara lain : keinginan berkarir sebagai 
akuntan, usaha untuk mencapai karir, keinginan untuk menyelesaikan tugas dan 
kemampuan menjadi akuntan.  

Motivasi ekonomi, yaitu suatu dorongan yang timbul dari dalam diri 
seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai 
penghargaan finansial yang diinginkannya. Indikator yang digunakan : adanya 
peningkatan penghasilan, memperoleh penghargaan, kebanggan terhadap profesi, 
sikap hormat dari pihak lain dan peningkatan rasa percaya diri.  

Motivasi kualitas, yaitu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 
untuk memiliki dan meningkatkan kualitas atau kemampuannya dalam melaksanakan 
tugas dengan baik dan benar. Indikator yang digunakan adalah : pemahaman tentang 
akuntansi, penambahan pengalaman, penguasaan terhadap materi baru, keinginan 
bekerja di Kantor Akuntan dan keyakinan bekerja dengan lebih baik.  

Motivasi Sosial, yaitu dorongan yang timbul dari dalam diri mahasiswa untuk 
melakukan perbuatan dengan tujuan atau bernilai sosial, memperoleh pengakuan 
maupun penghargaan dari lingkungan dimana seseorang berada.  

Persepsi adalah suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, 
penilaian, pendapat, merasakan dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan 
informasi yang ditampilkan dari sumber lain (yang dipersepsi) tentang profesi 
akuntan. Indikator yang digunakan adalah : penghargaan finansial, pelatihan 
profesional, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas.  

Minat mengikuti PPAk, yaitu keinginan yang didorong oleh suatu keinginan 
setelah melihat, mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan 
kebutuhan yang diinginkannya. Indikator yang digunakan adalah : keinginan 
mengikuti PPAk, minat untuk mengembangkan kemampuan, minat untuk berkarir 
sebagai akuntan, minat karena lapoangan kerja yang masih terbuka dan keinginan 
untuk meningkatkan kepercayaan diri.  

Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, asumsi klasik, 
regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.  
 
Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 80 kuesioner yang disebarkan ke 
responden maka sebanyak 68 kuesioner kembali secara lengkap,  dinyatakan lengkap 
yang berarti kuesioner tersebut dapat digunakan untuk perhitungan analisis data yang 
digunakan oleh peneliti sedangkan 12 kuesioner tidak kembali ke peneliti.  

Output  hasil statistik deskriptif dengan jumlah responden (N) ada 68 diketahui 
bahwa variabel motivasi karir (MK) menunjukkan nilai minimum  11, nilai 
maksimum 25, mean  17,43 dan standar deviasi 3,33. Variabel motivasi ekonomi 
(ME) menunjukkan nilai minimum 14, nilai maksimum 25, nilai mean  18,56 dan 
standar deviasi 2,68. Variabel motivasi kualitas (MKUL) menunjukkan nilai 
minimum 11, nilai maksimum 25, nilai mean 18,78 dan standar deviasi 3,27.  
Variabel motivasi sosial (MS) menunjukkan nilai minimum 10, nilai maksimum 23, 



 

nilai mean  16,81 dan standar deviasi 3,68.  Variabel persepsi (P) menunjukkan nilai 
minimum 13, nilai maksimum 25, nilai mean 20,62 dan standar deviasi 1,93.  
Variabel minat mahasiswa (MM) menunjukkan nilai minimum 16, nilai maksimum 
25, nilai mean 19,95 dan standar deviasi 1,93. 

Hasil uji instrumen penelitian diperoleh hasil bahwa keseluruhan kuesioner 
motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas, motivasi sosial, persepsi dan 
minat mahasiswa adalah valid dan reliabel. Hasil uji normalitas data 

Uji Normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov  dinyatakan terdistribusikan 
secara normal, karena asimp. Sig. (2-tailed) (0,333) > level of significance (α) = 
0,05.  Hasil uji autkorelasi  dinyatakan terdistribusikan secara normal, karena asimp. 
Sig. (2-tailed) (0,807) > level of significance (α) = 0,05.  Hasil uji multikolinearitas  
diperoleh nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 berarti 
tidak terjadi multikolonieritas, maka regresi atau model yang digunakan dalam 
penelitian ini bebas multikolonieritas. Hasil uji heterokedastisitas diperoleh nilai 
signifikansi variabel motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas, motivasi 
sosial dan persepsi > 0,05 sehingga tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.  

Hasil analisis koefisien regresi berganda diperoleh persamaan  
MM = 4,945 + 0,282MK+ 0,174ME + 0,175MKUL+ 0,087MS + 0,103P 

Nilai Konstanta (a) sebesar 4,945 dengan signifikansi 0,003 (p < 0,05), berarti 
apabila tidak ada motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas, motivasi sosial 
dan persepsi maka minat mahasiswa untuk minat mahasiswa untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) tetap positif.   Nilai koefisien b1 sebesar  0,282  
dengan signifikansi 0,000 (p < 0,05), berarti motivasi karir mampu meningkatkan 
minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).  Nilai 
koefisien b2 sebesar  0,174 dengan signifikansi 0,006 (p < 0,05), berarti motivasi 
ekonomi  mampu meningkatkan minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan 
Profesi Akuntansi (PPAk).  Nilai koefisien b3 sebesar  0,175  dengan signifikansi 
0,001 (p < 0,05), berarti motivasi kualitas mampu meningkatkan  minat mahasiswa 
untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).   Nilai koefisien b4 sebesar  
0,087  dengan signifikansi 0,023 (p < 0,05), berarti motivasi sosial mampu 
meningkatkan  minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 
(PPAk).   Nilai koefisien b5 sebesar  0,103  dengan signifikansi 0,023 (p < 0,05), 
berarti persepsi mampu meningkatkan  minat mahasiswa untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).   

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, diperoleh F hitung 
sebesar  27,884 dengan signifikansi 0,000 (p < 0,05) yang berarti Ho ditolak atau 
menunjukkan bahwa motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas, motivasi 
sosial dan persepsi secara simultan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).    

Hasil perhitungan koefisien determinasi dengan Adjusted R Square diperoleh 
hasil sebesar 0,667. Hal ini berarti 66,7% variasi dari minat mahasiswa untuk 
mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)  dapat dijelaskan oleh variabel 
motivasi karir, motivasi ekonomi,motivasi kualitas, motivasi sosial dan persepsi. 
Sedangkan sisanya 33,3% dijelaskan oleh kondisi-kondisi lain yang tidak digunakan 
dalam penelitian ini. 
 



 

1. Pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa 
Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung  5,808 > dari nilai ttabel (1,98) atau nilai 
p value 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh positif dan 
signifikan motivasi karir terhadap minat mahasiswa  untuk mengikuti Pendidikan 
Profesi Akuntansi (PPAk) 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh  
Kurniawati Budi  Indriani (2003) bahwa motivasi karir merupakan faktor yang 
mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. 
Hasil penelitian juga mendukung penelitian dari Ellya Benny dan Yuskar (2006) 
yang menyatakan bahwa motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Berdasarkan hasil tersebut bahwa 
mahasiswa akuntansi di Perguruan Tinggi Surakarta mempunyai minat  
mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi karena mereka mempunyai motivasi 
untuk meningkatkan karir mereka, yaitu kemudahan pekerjaan dengan karir yang 
lebih luas, peningkatan karir di apabila telah bekerja, mampu menyelesaikan 
pekerjaan dengan lebih baik dan termotivasi untuk memperoleh promosi jabatan. 

2. Pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa 
Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung  2,831 > dari nilai ttabel (1,98) atau 

nilai p value 0,006 < 0,05 maka Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh positif dan 
signifikan motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa untuk minat mahasiswa 
secara untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

Hasil penelitian ini menolak penelitian dari Kurniawati Budi  Indriani 
(2003) dimana motivasi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Hasil penelitian ini 
juga menolak penelitian dari Ellya Benny dan Yuskar (2006) dengan hasil bahwa 
motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi. Minat mahasiswa akuntansi di Perguruan Tinggi 
Surakarta dipengaruhi oleh motivasi ekonomi.  Mahasiswa akuntansi berupaya 
atau berminat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi karena ingin 
mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, memiliki kesempatan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya bila telah bekerja nanti.  

3. Pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa 
Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung  3,420 > dari nilai ttabel (1,98) atau nilai 
p value 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh positif dan 
signifikan motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa untuk minat mahasiswa 
secara untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Kurniawati Budi  Indriani 
(2003) dimana motivasi kualitas berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Hasil penelitian ini 
juga mendukung penelitian dari Ellya Benny dan Yuskar (2006) dengan hasil 
bahwa motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi.   Motivasi kualitas merupakan dorongan yang 
timbul dari diri mahasiswa akuntansi pada Perguruan Tinggi di Surakarta untuk 
meningkatkan kualitas dan kemampuannya di bidang akuntansi dengan 
mengikuti Program Pendidikan Profesi Akuntansi. Adanya motivasi kualitas 
dalam diri mahasiswa akuntansi maka akan menimbulkan minat untuk 



 

mengembangkan potensi yang ada melalui Program Pendidikan Profesi 
Akuntansi sehingga mahasiswa akuntansi dapat berfikir dengan baik di dalam 
penyelesaian kasus, mempunyai nilai lebih bila menjadi seorang akuntan, mampu 
meningkatkan keahlian dalam praktik audit dan mempunyai keyakinan dalam 
hasil pekerjaan. 

4. Pengaruh motivasi sosial terhadap minat mahasiswa 
Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung  2,332 > dari nilai ttabel (1,98) atau 

nilai p value 0,023 < 0,05 maka Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh positif dan 
signifikan motivasi sosial terhadap minat mahasiswa untuk minat mahasiswa 
secara untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Amir Mahmud (2008) 
menyatakan bahwa minat mengikuti PPA dalam penelitian juga didorong oleh 
motivasi sosial. Motivasi sosial merupakan dorongan dari mahasiswa akuntansi 
untuk memperoleh pengakuan maupun penghargaan dengan mengikuti Program 
Pendidikan Profesi Akuntansi.  Temuan ini menunjukkan bahwa dengan 
mengikuti PPA, maka akan muncul kebanggaan dan prestise dalam diri 
mahasiswa. Mereka beranggapan bahwa dengan menyandang gelar akuntan, 
maka harga diri di hadapan orang lain akan meningkat.  

5. Pengaruh persepsi terhadap minat mahasiswa 
Dari hasil pengujian diperoleh nilai thitung  2,327 > dari nilai ttabel (1,98) atau 

nilai p value 0,023 < 0,05 maka Ho ditolak, berarti terdapat pengaruh positif dan 
signifikan persepsi terhadap minat mahasiswa untuk minat mahasiswa secara 
untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk).  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Icuk Rangga Bawono, dkk 
(2005) yang menyatakan bahwa mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Jenderal Soedirman mempunyai persepsi yang positif mengenai 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Persepsi yang baik terhadap Pendididikan 
Profesi Akuntansi dari mahasiswa akuntansi akan membuat mereka berminat 
untuk mengikutinya.  

Pendidikan Profesi Akuntansi merupakan program 1 tahun bagi mahasiswa 
yang telah lulus S1 Akuntansi. Mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi bahwa 
dengan mengikuti pendidikan tersebut maka mahasiswa dapat meningkatkan 
kemampuan profesional sehingga dapat diterima bekerja dengan lingkungan 
kerja yang baik serta mempunyai banyak kesempatan untuk memperoleh 
pekerjaan yang lebih baik.   

 
 
Simpulan dan Saran  
1. Simpulan  

Motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk  mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t di mana 
diperoleh nilai thitung  5,808 > dari nilai ttabel (1,98) atau nilai p value 0,000 < 0,05. 
Oleh karena itu H1 terdukung secara statistik 

Motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk  
mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Hal ini ditunjukkan dari hasil 



 

uji t di mana diperoleh nilai thitung  2,831 > dari nilai ttabel (1,98) atau nilai p value 
0,006 < 0,05. Oleh karena itu H2 terdukung secara statistik. 

Motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk  mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t di mana 
diperoleh nilai thitung  3,420 > dari nilai ttabel (1,98) atau nilai p value 0,001 < 0,05. 
Oleh karena itu H3 terdukung secara statistik. 

Motivasi sosial berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk  mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t di mana 
diperoleh nilai thitung  2,332 > dari nilai ttabel (1,98) atau nilai p value 0,023 < 0,05. 
Oleh karena itu H4 terdukung secara statistik. 

Persepsi berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk  mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t di mana 
diperoleh nilai thitung  2,327 > dari nilai ttabel (1,98) atau nilai p value 0,023 < 0,05. 
Oleh karena itu H5 terdukung secara statistik. 

 
2. Saran  

Bagi penyelenggara PPAk agar dapat meningkatkan sosialisasi dan 
promosi kepada mahasiswa akuntansi tentang PPAk di masa yang akan datang 
supaya lebih baik lagi selain itu dapat menyempurnakan kurikulum pendidikan 
dan mengembangkan program yang telah ada.  

Dari keterbatasan penelitian yang dikemukakan  maka dapat disarankan 
bagi peneliti selanjutnya untuk menambah variabel penelitian yaitu motivasi 
berprestasi, biaya pendidikan dan lama pendidikan. 
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