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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi yang meliputi 
motivasi karier, motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, dan motivasi mengikuti 
ujian sertifikasi akuntan publik (USAP) terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 
mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk) pada mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Sebelas Maret (UNS). 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi S1 angkatan 
tahun 2008 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sejumlah 268 mahasiswa 
dan Universitas Sebelas maret (UNS) Surakarta sejumlah 146 mahasiswa. Dengan 
jumlah sampel 80 responden, masing-masing populasi dibagikan 40 kuesioner 
untuk mahasiswa akuntansi UMS dan 40 kuesioner pada mahasiswa UNS. Total 
kuesioner yang kembali sejumlah 76 kuesioner. Metode pengumpulan sampel 
menggunakan teknik Purposive Non Random Sampling. Alat analisis yang 
digunakan meliputi uji validitas dan uji reliabilitas, uji normalitas, uji 
heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji regresi berganda, uji koefisien 
determinasi R2, uji F, dan Uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi Karier, Motivasi Mencari 
Ilmu, Motivasi Ekonomi, dan Motivasi Mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik 
(USAP) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Minat dengan tingkat 
signifikansi 0.000 < 0.05. Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0.752, 
yang berarti bahwa 75.2% Minat dipengaruhi oleh variabel motivasi karier, 
motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, dan motivasi mengikuti USAP kemudian 
sisanya 24.8% dipengaruhi oleh variabel diluar model. Hasil uji t menunjukkan 
bahwa motivasi karier, motivasi ekonomi, dan motivasi mengikuti USAP 
berpengaruh terhadap minat mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk). 
Sedangkan motivasi mencari ilmu tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 
mengikuti pendidikan profesi akuntasi (PPAk). Hal ini ditunjukkan dengan nilia 
probabilitas t hitung pada motivasi karier 0.000 < 0.05, motivasi mencari ilmu 
0.439 > 0.05, motivasi ekonomi 0.006 < 0.05, dan motivasi mengikuti ujian 
sertifikasi akuntan publik (USAP) 0.029 < 0.05. 

 
Kata Kunci: Motivasi, Minat, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

 

 



PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Disiplin ilmu akuntansi semakin cepat mengalami perkembangan dari waktu 

ke waktu seiring perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat, baik secara teori 

akuntansi maupun praktik bisnis. Sebagai contoh, wacana mengenai Human 

Resources Accounting (Akuntansi Sumberdaya Manusia) muncul sejalan pesatnya 

praktik bisnis dibidang jasa, dalam Novelsyah dkk (2006). Hal tersebut karena 

adanya kepentingan dari lingkungan bisnis yang merasa perlu mengkapitalisasi 

sumber daya paling berharga didalam usahanya yang notabene manusia itu sendiri. 

Dunia praktik dan pendidikan akuntansi di negara Indonesia mengalami 

banyak perubahan semenjak munculnya ilmu akuntansi pada era tahun 1960-an. 

Pendidikan akuntansi di Indonesia telah mengalami perubahan mendasar sejak awal 

tahun 1990-an Machfoedz (1999) dalam Novelsyah dkk. Kemudian pada tahun 

2001, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 179/U/2001 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), setiap mahasiswa 

yang lulus dari jurusan akuntansi tidak secara otomatis mendapatkan gelar Akuntan 

(Ak) terhitung sejak 31 Agustus 2004. Jadi bagi mahasiswa yang menginginkan 

gelar Akuntan (Ak) harus terlebih dahulu mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk). 

Profesionalisme yang ingin dicapai dalam pendidikan akuntansi 

menghendaki adanya keterampilan-keterampilan khusus yang harus dikuasai oleh 

seorang profesional. Keterampilan yang dimaksud antara lain keterampilan 

intelektual, keterampilan interpersonal, dan komunikasi, Suwarjono dalam Indriani 

(2002). Profesi akuntan publik memiliki peran besar untuk mendukung terwujudnya 

perekonomian nasional yang sehat, efisien, serta meningkatkan transparansi dan 

kualitas informasi keuangan. Tetapi Indonesia masih kekurangan jumlah akuntan 

publik. Jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN, 

jumlahnya sangat jauh tertinggal. Padahal, berdasarkan UU Perseroan Terbatas, 

perusahaan yang memiliki omset minimal Rp 50 miliar, wajib diaudit oleh akuntan 

publik. 



Pasca pengesahan RUU Akuntan Publik pada 3 April 2011, kini untuk 

menjadi seorang akuntan publik tidak harus berasal dari lulusan jurusan akuntansi 

atau yang bergelar akuntan. Undang-Undang Akuntan Publik yang disahkan DPR 

menyatakan untuk menjadi akuntan publik bisa berasal dari berbagai latar 

pendidikan. Seseorang yang berlatar pendidikan hukum atau seorang insinyur bisa 

menjadi akuntan publik setelah mengikuti sejumlah SKS tertentu pendidikan 

akuntansi. Nantinya akan ditentukan berapa sistem kredit semester yang bisa 

ditempuh sehingga seseorang bisa menjadi akuntan publik. 

Penyebab utama seorang lulusan akuntansi ingin meneruskan ke Pendidikan 

profesi Akuntansi (PPAk) dikarenakan adanya berbagai motivasi yang dimilikinya. 

Menurut Maslow dalam Widhayanti (2001) setiap kebutuhan manusia dapat 

merupakan motivasi, seperti mata pencaharian (motivasi ekonomi), sumber prestise 

(motivasi karier), wadah untuk menyatakan diri (motivasi kualitas) atau sebagai 

suatu pemuasan bagi kebutuhan neoritik manapun. Motif tunggal lebih jarang 

dijumpai daripada kombinasi, tetapi pasti ada motif utama diantara motivasinya. 

Tujuan  

Melihat masih rendahnya minat mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan 

profesionalisme di tengah tingginya kebutuhan dan tuntutan peningkatan 

profesionalisme akuntan, peneliti termotivasi untuk melakukan penulisan mengenai 

minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk. Widyastuti, dkk (2004) telah meneliti 

pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk di 

Yogyakarta. Hasil penulisan Widyastuti, dkk menunjukkan bahwa motivasi karier 

merupakan faktor yang secara signifikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk 

mengikuti PPAk.  

Lisnasari dan Fitriany (2008) melakukan penelitian tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan 

profesi akuntansi (PPAk) di Universitas Indonesia. Faktor-faktor tersebut yaitu 

motivasi karier, motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, motivasi memperoleh 

gelar, motivasi mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (USAP), motivasi biaya 

pendidikan, dan motivasi lama pendidikan. Hasil dari penelitian ini yaitu motivasi 



karier dan motivasi mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (USAP) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap minat mahasiswa dalam mengikuti PPAk. 

Dari latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPAk)”. Peneliti termotivasi penelitian yang dilakukan oleh 

Lisnasari dan Fitriany (2008) yang mengambil objek penelitian di Universitas 

Indonesia (UI) dengan menggunakan tujuh variabel pada penelitiannya. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek yang dituju dan 

variabel yang diambil. Obyek yang dituju pada penelitian ini adalah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas Maret dengan menggunakan 

variabel motivasi karier, motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, dan motivasi 

mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (USAP). 

TINJAUAN PUSTAKA 

Motivasi 

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak 

sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau motivasi adalah 

usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu 

tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya 

atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya, KBBI (2012). 

Susilo (1987) dalam Simarmata (2002) mengatakan bahwa motivasi adalah 

faktor-faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. 

Selanjutnya. Widyastuti, dkk (2004) menyatakan bahwa motivasi seringkali 

diartikan sebagai dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerak jiwa 

dan jasmani untuk berbuat, sehingga motivasi merupakan suatu tenaga yang 

menggerakkan manusia untuk bertingkah laku di dalam perbuatannya yang 

mempunyai tujuan tertentu.  

Teori Motivasi yang dikemukakan oleh Abraham Maslow (1943-1970) 

bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia 

menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid, orang memulai 

dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat kebutuhan itu dikenal dengan 

sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari kebutuhan fisiologis dasar sampai 



motif psikologis yang lebih kompleks; yang hanya akan penting setelah kebutuhan 

dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi 

sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan 

yang penting. 

Kebutuhan tersebut yaitu: 

a. Kebutuhan fisiologis (rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya), 

b. Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya), 

c. Kebutuhan akan rasa sosial (berafiliasi dengan orang lain, bersahabat, 

diterima, memiliki), 

d. Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan 

mendapatkan dukungan serta pengakuan), 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan 

kepuasan diri dan menyadari potensinya; kebutuhan kognitif: 

mengetahui, memahami, dan menjelajahi; kebutuhan estetik: keserasian, 

keteraturan, dan keindahan). 

Minat 

Minat menurut Pryer (1973) adalah “…the vital key to many important 

situation”. Minat merupakan kunci pokok dalam mencapai tujuan, minat 

berhubungan erat dengan motif dan respon emosional. Menurut Widyastuti (2004) 

dalam Ellya Benny dan Yuskar (2005), minat adalah keinginan yang didorong oleh 

suatu keinginan setelah melihat, mengamati, dan membandingkan serta 

mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya. Minat adalah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. 

Selanjutnya, Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan minat sebagai 

keinginan untuk memperhatikan atau melakukan sesuatu. Sedangkan pengertian 

minat dalam ensiklopedia Indonesia IV (2012) diartikan sebagai kecenderungan 

bertingkah laku yang terarah terhadap objek kegiatan atau pengalaman tertentu. 

Secara garis besar minat adalah kecenderungan seseorang yang menunjukkan 

perhatian terhadap suatu subjek tertentu. Dalam hal ini berhubungan dengan minat 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

Profesi Akuntansi 



Pada UU No 5 Tahun 2011, Profesi Akuntan Publik merupakan suatu 

profesi yang jasa utamanya adalah jasa asurans dan hasil pekerjaannya digunakan 

secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan 

keputusan. Dengan demikian, profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang besar 

dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta 

meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. 

Akuntan Publik tersebut mempunyai peran terutama dalam peningkatan 

kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. 

Dalam hal ini Akuntan Publik mengemban kepercayaan masyarakat untuk 

memberikan opini atas laporan keuangan suatu entitas. Adapun ciri profesi menurut 

Harahap (2004) dalam Victor (2007) adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan 

pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya, 

b. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku 

anggotanya dalam profesi itu, 

c. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh 

masyarakat/pemerintah, 

d. Keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat, 

e. Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada 

fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat. 

pernyataan ini semua harus dimiliki oleh Profesi Akuntan sehingga berhak disebut 

sebagai salah satu profesi. 

Pendidikan Profesi Akuntansi  

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 179/U/2001, dalam Riany 

(2008) merupakan tonggak awal kelahiran PPAk di Indonesia. Keputusan 

Mendiknas ini menyebutkan bahwa Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) yaitu 

pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu 

Ekonomi pada program studi akuntansi. 

Pendidikan Profesi Akuntansi adalah suatu usaha yang bertujuan untuk 

menghasilkan akuntan profesional dengan standardisasi kualitas akuntan di 

Indonesia. Kurikulum dan silabus PPAk sudah didesain untuk memenuhi 



persyaratan untuk menjadi akuntan professional yang ditentukan oleh International 

Financial Accounting Committee (IFAC). 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

Variabel minat yang merupakan variabel dependen dari penelitian ini 

dipengaruhi oleh empat aspek motivasi sebagai variabel independen. Empat aspek 

pada variabel independen ini yaitu, motivasi karier, motivasi mencari ilmu, 

motivasi ekonomi, dan motivasi mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (USAP). 

Hipotesis 

H1 : Motivasi Karier berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk 

H2 : Motivasi mencari Ilmu mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk 

H3 : Motivasi Ekonomi mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

PPAk 

H4 : Motivasi mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) mempengaruhi 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini dapat 

diklasifikasikan sebagai penelitian eksplanatori (explanatory research) adalah 

penelitian untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui 

pengujian hipotesa (Masri Singarimbun, 1989). 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi S1 angkatan 

tahun 2008 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sejumlah 268 mahasiswa 

dan Universitas Sebelas maret (UNS) Surakarta sejumlah 146 mahasiswa. Sampel 

yang diambil penulis pada penelitian kali ini yaitu mahasiswa S1 yang tengah 

duduk di tahun ke empat ketika penulisan ini sedang dilakukan, yaitu mahasiswa 

angkatan tahun 2008. Selanjutnya agar jumlah sampel yang digunakan representatif 

populasi, maka untuk menetapkan jumlah sampel dihitung dengan menggunakan 

rumus Slovin, sebagai berikut: 



n = N/ N(d)2 + 1 

    = 414/ 414(0.10) 2 + 1 

    = 80.54 

Keterangan: n = ukuran Sampel 

  N = ukuran Populasi 

d = taraf signifikansi/ toleransi (d = 10%) 

Berdasarkan perhitungan diatas maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 80.54 yang dibulatkan menjadi 80 responden. Dengan demikian jumlah 

sampel penelitian ada 80 orang. Dengan pembagian 40 kuesioner ke mahasiswa 

UMS dan 40 kuesioner ke mahasiswa UNS. Agar sampel yang diambil representatif 

populasi, maka sampel diperoleh dengan menggunakan teknik sampling yang 

sesuai dengan penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penulisan ini yaitu 

purposive non random sampling. 

Variabel Penelitian 

Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri atas: (1) Motivasi Karier, 

(2) Motivasi Mencari Ilmu, (3) Motivasi Ekonomi, (4) Motivasi Mengikuti Ujian 

Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). Motivasi karier merupakan suatu dorongan 

yang timbul dari dalam diri seseorang, untuk meningkatkan kemampuan pribadinya 

dalam rangka mencapai karier yang lebih baik dari sebelumnya. Motivasi mencari 

ilmu merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang, untuk 

meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan serta kemampuan dalam bidang yang 

ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Motivasi 

ekonomi merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang, untuk 

meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka untuk mencapai penghargaan 

financial yang diinginkannya. Kemudian, motivasi mengikuti ujian sertifikasi 

akuntan publik (USAP) merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri 

seseorang, agar mampu menjalankan tugas profesinya dengan baik sesuai dengan 

kode etik akuntan publik. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah minat untuk mengikuti PPAk, 

yaitu suatu ketertarikan pada suatu hal/aktivitas tanpa ada paksaan dan timbul 

akibat pengetahuan dan kebiasaan untuk mengikuti PPAk. 



Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner. 

Instrumen yang digunakan mengadopsi dari Lisnasari dan Fitriany (2008) dan Iqbal 

(2011) dengan memilah indikator yang paling tepat untuk dimasukkan dalam 

penelitian. Indikator dari motivasi karier yaitu 6 item pertanyaan, motivasi mencari 

ilmu 8 item pertanyaan, motivasi ekonomi 4 item pertanyaan, motivasi mengikuti 

USAP 3 item pertanyaan, serta pada variabel minat digunakan 5 item pertanyaan. 

dengan pengukuran skala likert lima point yaitu: (1) sangat tidak setuju (2) tidak 

setuju (3) tidak berpendapat (4) setuju (5) sangat setuju. 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dari analisis 

ini nanti akan diketahui variabel independen mana yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependennya. Persamaan yang digunakan yaitu: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + ℮ 

 Keterangan: 

Y = Minat Mengikuti PPAk 

α  = Bilangan konstanta 

β1...β4 = Koefisien arah regresi 

X1 = Motivasi Karier 

X2 = Motivasi Mencari Ilmu 

X3 = Motivasi Ekonomi  

X4 = Motivasi Ujian Sertifikasi 

Akuntan Publik (USAP) 

℮ = eror 

HASIL PENELITIAN 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh, karakteristik responden mampu dilihat 

dari perguruan tinggi, jenis kelamin, usia, dan indeks prestasi kumulatif (IPK).  

Tabel 1: Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Jumlah Persentase 

Perguruan Tinggi     

  UMS 37 48.62% 

  UNS 39 51.32% 

Jenis Kelamin     

  Laki-laki 47 61.84% 

  Perempuan 29 38.16% 

Usia Responden     



  20 4 5.26% 

  21 28 36.84% 

  22 20 26.32% 

  23 15 19.72% 

  24 2 2.63% 

  25 1 1.32% 

  Tidak Menyebutkan 6 7.89% 

Indeks Prestasi Kumulatif     

  < 2.50 1 1.32% 

  2.51 – 3.00 34 44.74% 

  3.00 – 3.50 36 47.36% 

  > 3.50 5 6.58% 

 

Berdasarkan analisis data dengan alat bantu SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 2: Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
t hitung Prob. Kesimpulan 

(Constant) 2.245 1.698 0.095  

Motivasi Karier 0.498 7.020 0.000 Ho ditolak 

Motivasi Mencari Ilmu -0.041 -0.778 0.439 Ho diterima 

Motivasi Ekonomi 0.205 2.877 0.006 Ho ditolak 

Motivasi Mengikuti USAP 0.247 2.242 0.029 Ho ditolak 

  F hitung = 51.087 Sig. F = 0.000   

  R2 = 76.7    

  Adj R2 = 75.2    

 Dari hasil uji diatas terlihat bahwa dari ke empat variabel independen 

terdapat tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa yaitu 

variabel karier dan variabel mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (USAP) serta 

satu variabel yang tidak berpengaruh yakni variabel mencari ilmu. Dari hasil 

analisis regresi berganda di atas, dapat diperoleh persamaan sebagai berikut :  

Dengan hasil persamaan seperti dibawah ini: 

Y = 2.245 + 0.498 X1 + -0.041 X2 + 0.205 X3 + 0.247 X4+ e  

 Berdasarkan persamaan regresi linier tersebut dapat diinterpretasikan bahwa 

α = 2.245, artinya minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi 

akuntansi (PPAk) tinggi jika didukung oleh variabel motivasi karier, motivasi 



mencari ilmu, motivasi ekonomi, dan motivasi mengikuti ujian sertifikasi akuntan 

publik (USAP). Dengan nilai koefisien regresi untuk variabel motivasi karier (X1) 

adalah 0.498 yang ditunjukkan dengan nilai β1 = 0.498. Nilai koefisien regresi 

untuk variabel motivasi mencari ilmu (X2) adalah -0.041 yang ditunjukkan dengan 

nilai β2 = -0.041. Nilai koefisien regresi untuk variabel motivasi ekonomi (X3) 

adalah 0.205 yang ditunjukkan dengan nilai β3 = 0.205. Nilai koefisien regresi 

untuk variabel motivasi mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (X4) adalah 

0.247 yang ditunjukkan dengan nilai β1 = 0.247.  

 Secara simultan, dimensi motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

untuk mengikuti PPAk. Hal ini terlihat dari nilai F-hitung sebesar 51.087 dengan p-

value 0.000 jauh dibawah 0.05, maka model regresi secara bersama-sama dapat 

digunakan untuk memprediksi motivasi karier, motivasi mencari ilmu, motivasi 

ekonomi, dan motivasi mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (USAP) terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk). 

Pembahasan  

 Dari tabel 2 dapat diketahui nilai signifikansi variabel motivasi karier yaitu 

0.000 < 0.050. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi karier berpengaruh signifikan 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi 

(PPAk). Hasil ini mendukung Hipotesis pertama (H1) yang diajukan oleh penulis. 

Hal ini kemungkinan dapat disebabkan oleh anggapan bahwa karier yang semakin 

tinggi lebih penting sehingga mampu mendorong mahasiswa untuk mengikuti 

PPAk agar dapat mencapai kedudukan yang lebih tinggi didalam pekerjaannya, 

memperoleh kesempatan berkembang yang lebih baik, membutuhkan lebih sedikit 

waktu untuk dipromosikan serta memperoleh pengakuan atas prestasi yang diraih. 

 Untuk variabel motivasi mencari ilmu diketahui nilai signifikansinya adalah 

0.439 > 0.05. Hasil ini tidak mendukung Hipotesis kedua (H2) yang diajukan oleh 

penulis.. Hal ini bisa jadi karena mahasiswa beranggapan bahwa, biaya yang 

dikeluarkan untuk menempuh PPAk sama besar dengan biaya untuk melanjutkan 

studi S2, dan juga karena mata kuliah yang ditawarkan di PPAk tidak jauh berbeda 

dengan mata kuliah yang diberikan di S1. Maka mahasiswa lebih cenderung 

memilih untuk melanjutkan studinya ke S2. 



 Kemudian pada variabel motivasi ekonomi diketahui nilai signifikansinya 

adalah 0.006 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi ekonomi berpengaruh 

signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi 

akuntansi (PPAk).  Hasil ini mendukung Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan oleh 

penulis. Hal ini disebabkan oleh sikap mahasiswa yang terdorong untuk mencari 

penghargaan financial atau ekonomi yang lebih besar. Bisa jadi juga karena 

mahasiswa berpikir bahwa dengan mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk) 

manfaat ekonomi yang diperoleh lebih tinggi dibanding  yang tidak mengikuti 

PPAk.  

 Pada variabel motivasi mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik (USAP) 

diketahui nilai signifikansinya 0.029 < 0.05. Hasil ini mendukung Hipotesis 

keempat (H4) yang diajukan penulis. Ini berarti motivasi mengikuti USAP 

berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Hal ini bisa dikarenakan seseorang yang 

ingin bekerja dan berkarier sebagai akuntan publik setelah ia lulus dari pendidikan 

profesi akuntansi (PPAk), nantinya ia berhak mengikuti ujian sertifikasi akuntan 

publik (USAP). USAP hanya bisa diikuti oleh mereka yang memiliki gelar atau 

sebutan Akuntan yang dibuktikan dengan memiliki nomor register akuntan yang 

hanya bisa diperoleh oleh lulusan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Sertifikasi 

akuntan publik merupakan syarat penting untuk dapat membuka praktik kantor 

akuntan publik. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai signifikansi variabel motivasi karier yaitu 0.000 < 0.050, artinya 

motivasi karier berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti PPAk. 

2. Nilai signifikansi variabel motivasi mencari ilmu adalah 0.439 > 0.05, 

artinya motivasi mencari ilmu tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 



3. Nilai signifikansi variabel ekonomi adalah 0.006 < 0.05, artinya motivasi 

ekonomi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. 

4. Nilai signifikansi variabel motivasi mengikuti ujian sertifikasi akuntan 

publik (USAP) 0.029 < 0.05, artinya motivasi mengikuti ujian sertifikasi 

akuntan publik (USAP) berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Saran 

 

1. Sampel penelitian sebaiknya diperluas, tidak hanya mahasiswa FE 

Akuntansi UMS dan mahasiswa FE Akuntansi UNS saja namun juga 

mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

2. Penulis selanjutnya hendaknya mencari informasi terbaru mengenai UU 

Akuntan Publik dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dan juga informasi terbaru mengenai 

Profesi Akuntansi itu sendiri. 

3. Penambahan variabel independen yang masih terkait dengan minat 

mahasiswa. 
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