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ABSTRAK 

 Pendidikan Profesi Akuntansi, merupakan jenjang pendidikan tambahan yang 
ditujukan bagi seorang lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi yang ingin mendapatkan 
gelar Akuntan. Banyak faktor yang melatar-belakangi timbulnya minat mahasiswa untuk 
mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa 
pengaruh motivasi karier, motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi 
mengikuti USAP, biaya pendidikan dan lama pendidikan terhadap minat  mahasiswa dalam 
mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Sebelas Maret di Surakarta angkatan 2010 s/d 2011 yang telah mengambil 
mata kuliah auditing dan akan menyelesaikan S1. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif dengan pendekatan survey. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 
Convenience Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis 
data menggunakan analisis regresi ganda, uji t, uji F, dan uji koefisien determinasi. 
Sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, 
dan uji heteroskedastisitas. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek dalam motivasi berupa motivasi karir, 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Sedangkan 
aspek motivasi ,mencari ilmu, ekonomi, Gelar, mengikuti USAP, lama pendidikan dan biaya 
pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 

Kata Kunci: pendidikan profesi akuntansi (PPAk), minat, motivasi, biaya pendidikan,  
lama pendidikan 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 tentang penyelenggaraan 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), 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 nantinya akan berhak memperoleh sebutan profesi  

Akuntan (Ak). 

Melihat rendahnya minat mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan profesionalisme 

di tengah tingginya kebutuhan dan tuntutan peningkatan profesionalisme akuntan. Biaya 

pendidikan yang mahal telah menjadi permasalahan klasik hampir seluruh penduduk 

Indonesia yang sedang menimba ilmu dan telah menjadi penghalang masuk (barrier to entry) 

bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Biaya untuk mendapat gelar akuntan 

jauh lebih besar dibandingkan biaya untuk mendapat gelar sarjana ekonomi (S1). Mahasiswa 

yang belum mampu membiayai kuliah PPAk akan lebih memilih bekerja terlebih dahulu dari 

pada langsung mengikuti PPAk. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi, Biaya Pendidikan, Dan Lama 

Pendidikan Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk)”. 

B. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan Dengan penelitian ini penulis ingin 

melakukan pengujian kembali dengan tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian 

ini untuk menganalisa pengaruh motivasi karier, motivasi gelar, motivasi ekonomi, motivasi 

mencari ilmu, motivasi mengikuti USAP, lama pendidikan, dan biaya pendidikan terhadap  

minat mahasiswa dalam mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Motivasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998 (dalam Victor S.G. Tengker, 2007)  

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. Motivasi sering diartikan sebagai sesuatu yang ada pada 

diri seseorang yang dapat mendorong, mengaktifkan, menggerakkan dan mengarahkan 

perilaku seseorang. 

B. Biaya 

Mulyadi (2000:8) biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diukur dalam satuan 

uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Definisi lain tentang biaya juga dikemukakan oleh The Commite On Cost Concept and 

Standart of The American Accaunting Association sebagaimana dikutip dalam Matz and 

Usry (1996:19), yaitu: “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.” 

C. Minat 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001)  minat yaitu kecenderungan hati yang 

tinggi terhadap sesuatu. Widyastuti (2004) dalam Ellya Benny dan Yuskar (2006) 

menyatakan minat adalah keinginan yang di dorong oleh suatu keinginan setelah melihat, 

mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang 

diinginkannya. 

D. Pengertian Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 

 Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan pendidikan tambahan diluar 

pendidikan Akademik yang bertujuan menghasilkan lulusan dalam menguasai keahlian 

bidang profesi akuntansi dan memberi kompensasi keprofesian akuntansi. PPAk dapat 

ditempuh setelah mahasiswa menyelesaikan S1 akuntansi. 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan studi kasus untuk melihat minat mahasiswa akuntansi 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Sebelas Maret di Surakarta pada 



tahun 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

menggunakan survei. Penelitian survai adalah penelitian yang mengambil sampel dari 

suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data (Suharsimi, 

2002) 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik pengambilan sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa ekonomi jurusan akuntansi 

Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2013. Pemilihan sampel menggunakan teknik 

Convenience Sampling, adapun kriterianya adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa S1 akuntansi angkatan 2010 s/d 2011 Fakultas Ekonomi Universitas   

Sebelas Maret di Surakarta pada tahun 2013. 

      2. Mahasiswa yang bisa ditemui dan bersedia menjadi responden. 

Hal ini dengan pertimbangan bahwa sebagian besar mahasiswa angkatan 2010 – 2011 

telah menempuh mata kuliah auditing. 

C. Data dan Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan 

data penelitian diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan metode survey 

melalui kuesioner,Kuesioner tersebut berisi pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang 

variabel independen yaitu motivasi karier, motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, 

motivasi gelar, motivasi mengikuti USAP, lama pendidikan, dan biaya pendidikan. 

Sedangkan variabel dependen yaitu minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan profesi 

akuntansi (PPAk). 

D.Variabel Penelitian dan  Definisi Operasional Variabel 

A. Variabel Dependent 

Variabel dependen  penelitian ini adalah minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi 

akuntansi untuk mendapatkan gelar akuntan. Minat merupakan keinginan yang didorong 

oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati dan membandingkan serta 

mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkan. 

B. Variabel Independen 

1) 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 adalah keinginan akan jabatan 



yang lebih tinggi, bekerja dengan latar belakang pendidikan, keinginan untuk 

memperdalam keahlian akuntansi, situasi yang menuntut tanggung jawab. 

2)  Motivasi Mencari Ilmu, yaitu sebagai dorongan yang timbul dalam diri 

seseorang untuk mendapatkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta 

kemampuan dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat melaksanakan tugas 

dengan baik dan benar. Indikator yang digunakan adalah pengetahuan tentang 

akuntansi, kemampuan penggunaan tentang pengetahuan akuntansi. 

3)  Motivasi Ekonomi, yaitu suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 

untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai 

penghargaan finansial yang diinginkannya. Secara umum penghargaan finansial 

terdiri atas penghargaan langsung dan penghargaan tidak langsung. Indikator 

yang digunakan adalah berhubungan dengan tingkat finansial yang diperoleh, 

berhubungan dengan fasilitas yang diberikan. 

4) Motivasi Gelar, menunjukkan kemampuan seseorang yang berprofesi dibidang 

akuntansi. Mendapatkan gelar S.Ak lebih menunjukan spesifikasi dan kualifikasi 

seseorang yang berprofesi dibidang akuntansi dibandingkan seorang lulusan S1 

akuntansi yang bergelar S.E.  

5) Motivasi USAP, merupakan suatu ujian profesi yang berfungsi sebagai sebuah 

sistem saringan yang baku bagi mereka yang akan berpraktik sebagai Akuntan 

Publik.  

6) Biaya Pendidikan yang mahal merupakan salah satu pengeluaran atau 

pengorbanan untuk memperoleh manfaat. Biaya juga merupakan permasalahan 

klasik hampir seluruh penduduk indonesia yang sedang menimba ilmu dan telah 

menjadi penghalang masuk bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan 

rendah.  

7) Lama Pendidikan adalah proses yang harus dijalani oleh seorang mahasiswa 

untuk menempuh pendidikan profesi akuntansi dan mendapatkan gelar akuntan 

ini merupakan hal yang perlu diperhatikan karena lamanya pendidikan dapat 

menunda seseorang untuk bekarja. oleh suatu keinginan setelah melihat, 

mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan 

yang diinginkan. 

 

 

 



C. Metode Analisis Data 

 

1. Uji kualitas Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda 

yang sebelumnya harus terbebas dari pengujian amumsi klasik (uji normalitas, uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas) ketepatan pengujian hipotesis sangat 

tergantung pada kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data 

penelitian ini tidak akan berguna bilamana instrumen yang digunakan dalam 

mengumpulkan data tidak memiliki validitas dan reliabilitas yang memenuhi 

persyaratan minimal. 

2. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji 

normalitas dalam data penelitian ini digunakan uji Kolmogorov Smirnov, 

kemudian untuk menerima atau menolak hipotesis, dengan cara 

membandingkan p-value dengan taraf signifikan (α) sebesar 0,05. Pengujian 

dari probabilitas (p-value) > 0,05 maka data terdistribusi normal (Imam 

Ghozali, 2009). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

Jika variance dari residual satu ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homokedastisitas dan jika beda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara untuk menditeksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan 

metode Glejser Test, yaitu dengan cara meregresikan nilai absolute residual 

terhadap variabel independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat 

kepercayaan 5%. Jika nilai signifikan (p-value) variael independen >0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2009). 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara 



untuk menditeksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat besarnya 

tolerance value dan variance inflation factor. Variabel yang menunjukkan 

adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance yang kurang dari 0,1 

dab VIF yang lebih dari 10 (Imam Ghozali, 2009). 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Analisis Regresi Berganda 

Adapun dari analisis linier berganda dapat disusun persamaan regresi sebagai 

berikut: 

 M = a + β1 MK + β2 ME + β3 MG + β4 MI+ β5 MU+ β6 BP + β7 LP e 

       keterangan: 

 M   = minat mahasiswa akuntansi mengikuti PPAk  

 a    = konstanta  

 MK = motivasi karier 

 MI = motivasi mencari ilmu 

 ME = motivasi ekonomi 

 MG= motivasi gelar 

 MU= motivasi mengikuti USAP 

 BP= biaya pendidikan 

b. Pengujian Hipotesis 

1. Pengujian Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model  dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

 

2. Uji F (Uji Model) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen atau terikat. 

 



3. Uji t 

Menurut Imam Ghozali (2009), uji t pada dasarnya menunjukkan  pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen 

HASIL PENELITIAN 

A. Statistik Deskriptif 

Berikut ini merupakan tabel statistik deskriptif hasil pengolahan data SPSS 17.0: 

 
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Motivasi Karir 67 10.00 25.00 20.5373 3.18295 
Motivasi Ilmu 67 12.00 25.00 20.8955 2.60614 
Motivasi Ekonomi 67 6.00 25.00 18.5821 4.54989 
Motivasi Gelar 67 2.00 5.00 4.4030 .77966 
Motivasi Usap 67 2.00 5.00 4.0597 .88558 
Motivasi Biaya 
Pend 

67 1.00 5.00 3.2985 1.15490 

Motivasi Lama 
Pend 

67 2.00 5.00 3.1194 1.10813 

MINAT 67 10.00 25.00 21.1045 2.82915 
Valid N (listwise) 67     

 

B. Pengujian Asumsi Klasik 

Berdasarkan pengolahan dat menggunakan SPSS 17.0 data dalam penelitian ii telah 

terbebas dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, 

dan uji heteroskedastisitas. 

C. Hasil Pengujian Hipotesis 

 Koefisien thitung Sign. 
Konstanta 5,971   
Motivasi Karir 0,504 5,187 0,000 
Motivasi Mencari Ilmu 0,069 0,601 0,550 
Motivasi Ekonomi -0,027 -0,367 0,715 
Motivasi Gelar 0,378 0,827 0,411 
Motivasi USAP 0,375 0,936 0,353 
Biaya Pendidikan 0,189 0,583 0,562 
Lama Pendidikan 0,008 0,021 0,983 

Adjusted R2        0,393   
F Statistik       7,096  0,000 



Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi ganda yang dapat disusun 

adalah sebagai berikut:  

M = 5,971 + 0,504 (MK) + 0,069(MI) + -0,027 (ME) + 0,378 (MG) + 0,375 (MU) + 0,189 

(BP) + 0,008 (LP) + e 

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  

1)  Nilai koefisien b1 bernilai positif sebesar 0,504 dengan signifikansi 0,000 (p<0,05) yang 

berarti motivasi karir berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa mengikuti 

PPAk. Artinya semakin tinggi motivasi mahasiswa untuk menjalani karir di bidang 

profesi akuntansi, maka semakin tinggi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

2)  Nilai koefisien b2 bernilai positif sebesar 0,069 dengan signifikansi 0,550 (p>0,05) yang 

berarti motivasi mencari ilmu tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti 

PPAk. Artinya minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk tidak dilandasi oleh keinginan 

mahasiswa untuk mencari ilmu. 

3)  Nilai koefisien b3 bernilai negatif sebesar -0,027 dengan signifikansi 0,715 (p>0,05) yang 

berarti motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

Artinya minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk tidak dilandasi oleh keinginan 

memperoleh manfaat ekonomi. 

4)  Nilai koefisien b4 bernilai positif sebesar 0,378 dengan signifikansi 0,411 (p>0,05) yang 

berarti motivasi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Artinya 

minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk tidak dilandasi oleh keinginan mahasiswa untuk 

memperoleh gelar akuntan. 

5)  Nilai koefisien b5 bernilai positif sebesar 0,375 dengan signifikansi 0,353 (p>0,05) yang 

berarti motivasi untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) tidak 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Artinya minat mahasiswa 

untuk mengikuti PPAk tidak dilandasi oleh keinginan mahasiswa untuk mengikuti Ujian 

Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). 

6)  Nilai koefisien b6 bernilai positif sebesar 0,189 dengan signifikansi 0,563 (p>0,05) yang 

berarti biaya pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

Artinya biaya pendidikan di PPAk yang tinggi, tidak berimplikasi terhadap minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

7)  Nilai koefisien b7 bernilai positif sebesar 0,008 dengan signifikansi 0,983 (p>0,05) yang 

berarti lama pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

Artinya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan di PPAk tidak 

berimplikasi pada minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 



 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk (nilai 

thitung= 5,187) dan H1 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya semakin 

tinggi motivasi mahasiswa untuk menjalani karir di bidang profesi akuntansi, maka 

semakin tinggi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk.  

2. Motivasi mencari ilmu tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 

(nilai thitung= 0,601) dan H2 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk tidak dilandasi oleh keinginan mahasiswa untuk 

mencari ilmu. 

3. Motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 

(nilai thitung= 0,367) dan H3 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk tidak dilandasi oleh keinginan memperoleh 

manfaat ekonomi. 

4. Motivasi gelar tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk (nilai 

thitung= 0,827) dan H4 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk tidak dilandasi keinginan memperoleh gelar 

akuntan. 

5. Motivasi mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) tidak berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk (nilai thitung= 0,936) dan H5 ditolak pada 

taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk tidak 

dilandasi keinginan mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). 

6. Biaya pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 

(nilai thitung= 0,583) dan H6 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya biaya 

pendidikan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Pendidikan di PPAk tidak 

berimplikasi pada minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

7. Lama pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 

(thitung= 0,021) dan H7 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan di PPAk tidak berimplikasi pada 

minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

B. Saran 



Hasil penelitian ini mempunyai implikasi untuk berbagai pihak yang terkait 

dengan PPAk sebagai berikut: 

1. Temuan penelitian ini berguna bagi calon lulusan mahasiswa akuntansi tentang 

pentingnya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) tersebut dan bagi penyelenggara 

PPAk agar dapat meningkatkan sosialisasi dan promosi kepada mahasiswa 

akuntansi tentang PPAk di masa yang akan datang supaya lebih baik lagi.  

2. Bagi penyelenggara pendidikan akuntansi dengan adanya PPAk ini dapat 

menyempurnakan kurikulum pendidikan dan mengembangkan program yang telah 

ada. Serta perlu adanya promosi proyeksi kebutuhan auditor yang lebih besar di 

masa datang sehingga diharapkan minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk ini 

akan bertambah.  

3. Penelitian berikutnya perlu memperluas daerah penelitian sehingga hasil 

penelitian akan lebih baik dan dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian 

terhadap seluruh mahasiswa akuntansi. 
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