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ABSTRAKSI 

 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi karir, motivasi 

mencari ilmu, motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi usap, motivasi sosial, 

biaya pendidikan, lama pendidikan, persepsi gelar akuntan dan pengetahuan 

akuntansi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPAk). 

       Penelitian ini merupakan penelitian survei yang dilakukan pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi pada Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas Sebelas Maret Surakarta 

(UNS) yang telah menempuh mata kuliah auditing dengan pertimbangan bahwa 

mahasiswa tersebut sudah mampu merencanakan karir kedepan setelah lulus dari 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi Akuntansi. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan convenience sampling yaitu pengambilan sampel secara 

kebetulan yang ditemui oleh peneliti dengan sampel 176 responden. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari metode 

kuesioner yang diberikan secara langsung kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Sebelas 

Maret Surakarta. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda.  

       Hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi karir, motivasi mencari ilmu, 

motivasi ekonomi, motivasi gelar, motivasi sosial, lama pendidikan, biaya 

pendidikan dan pengetahuan akuntansi tidak berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

Sedangkan motivasi usap dan persepsi akuntansi berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

Tidak ada perbedaan antara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dengan mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta mengenai minat 

mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

 

Kata Kunci : Motivasi, Biaya Pendidikan, Lama Pendidikan, Persepsi Gelar 

Akuntan, Pengetahuan Akuntansi, Minat, Pendidikan Profesi 

Akuntansi 

mailto:septiyantosuad@yahoo.com


PENDAHULUAN 

       Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan jenjang pendidikan 

tambahan yang ditujukan bagi lulusan sarjana ekonomi khususnya untuk jurusan 

akuntansi yang ingin mendapatkan gelar akuntan. Machfoed (1998) dalam 

Widyastuti,dkk (2004) PPAk sudah mulai dijalankan sejak September 2002. 

Dengan dimulainya program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) maka gelar 

akuntan bukan lagi dimonopoli Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tertentu yang 

diberi hak istimewa oleh Depdiknas. Dengan demikian, para akuntan diharapkan 

pada masa mendatang khususnya dalam era globalisasi ekonomi abad 21 akan 

menjadi akuntan yang professional dan siap menghadapi persaingan global 

dengan akuntan belahan dunia lain serta mampu mengembangkan ilmu yang 

dimilikinya. 

       Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) penting bagi mahasiswa jurusan 

akuntansi. Sebab, Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dapat memberikan 

kontribusi untuk menjadi seorang akuntan yang professional. Selain itu, setelah 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi dan mendapat gelar Profesi Akuntan 

(Ak) sebagai identitas untuk membedakan lulusan ekonomi jurusan akuntansi 

dengan lulusan ekonomi jurusan manajemen maupun jurusan ilmu ekonomi 

pembangunan Raminten (2012). Mengingat pentingnya PPAk bagi mahasiswa 

akuntansi maka diperlukan motivasi dari dalam diri mahasiswa terhadap minat 

untuk mengikuti PPAk, yang diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan 

mahasiswa tersebut (Indrawati, 2009). 

       Dengan adanya program PPAk ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan 

akan pentingnya sumber daya manusia yang professional dibidang akuntansi. 

Reformasi pada sistem pendidikan akuntansi ini bertujuan untuk mengejar 

kesenjangan antara conceptual system dengan physical system yang selama ini 

menjadi kelemahan sistem pendidikan akuntansi (Bawono,dkk, 2004). 

       Tujuan penelitian untuk menguji secara empiris apakah motivasi (karir, 

mencari ilmu, ekonomi, gelar, mengikuti usap dan sosial), biaya pendidikan, lama 

pendidikan, persepsi gelar akuntan dan pengetahuan akuntansi mempengaruhi 

minat mahasiswa mengikuti PPAk. 



TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Profesi akuntan publik merupakan salah satu pilihan karir yang banyak 

diminati oleh mahasiswa akuntansi. Karena karir yang semakin tinggi mampu 

mendorong mahasiswa untuk mengikuti PPAk guna mencapai kedudukan 

yang lebih tinggi dalam pekerjaanya, membutuhkan lebih sedikit waktu untuk 

dipromosikan serta memperoleh pengakuan atas prestasi yang diraih 

(Ayuningtyas dan Prihantini, 2012). 

       Hasil penelitian Lisnasari dan Fitriany (2008) menyatakan bahwa hanya 

mahasiswa S1 ekstensi dan mahasiswa PPAk yang menunjukan hasil bahwa 

motivasi karir mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

PPAk. Berdasar uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Motivasi karir mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk 

2. Pengaruh motivasi mencari ilmu terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Dalam suatu bidang tidak hanya membutuhkan satu macam ilmu saja, 

melainkan dibutuhkan gabungan dari ilmu lain yang saling berhubungan. 

Seperti halnya ilmu akuntansi, ia tidak berdiri sendiri melainkan ada ilmu lain 

yang mengandung ilmu tersebut, antara lain manajemen keuangan, Pasar dan 

lembaga keuangan, manajemen perusahaan, pemasaran, hukum dagang, 

akuntansi biaya, sistem informasi, bahasa inggris dan sebagainya 

(Ayuningtyas dan Prihantini, 2012). 

       Menurut hasil penelitian Raminten (2012) menyatakan bahwa motivasi 

mencari ilmu tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa 

mengikuti PPAk. Sedangkan penelitian Ayuningtyas dan Prihantini (2012) 

menyatakan bahwa motivasi mencari ilmu berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa mengikuti PPAk. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Motivasi mencari ilmu mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti 

PPAk. 

3. Pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 



       Motivasi ekonomi dinilai dari seberapa besar dorongan meningkatkan 

penghargaan ekonomi baik berupa penghargaan langsung, seperti pembayaran 

gaji pokok atau upah dasar, overtime atau gaji lembur, pembayaran untuk hari 

libur, pembagian dari laba dan berbagai bentuk bonus lainya.sedangkan 

penghargaan tidak langsung meliputi asuransi pembayaran liburan, tunjangan 

biaya sakit, program pensiun dan berbagai manfaat lainya. 

        Menurut hasil penelitian Linda dan Muda (2011) dan Raminten (2012) 

menyatakan bahwa motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

mengikuti PPAk. Berdasar uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 : Motivasi ekonomi mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti  

PPAk. 

4. Pengaruh motivasi gelar terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Sebelum ada PPAk, mahasiswa S1 akuntansi universitas negeri yang telah 

lulus dapat memperoleh gelar akuntan tanpa mengikuti ujian Negara. Namun, 

setelah adanya PPAk, mahasiswa S1 akuntansi tidak langsung mendapat gelar 

sarjana akuntansi, harus mengikuti PPAk untuk memperoleh gelar akuntan. 

Dilihat dari sisi jenjang pendidikan, S.Ak tidak menunjukan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Gelar S.Ak lebih menunjukan kualifikasi dan 

spesifikasi seseorang yang berprofesi di bidang akuntansi dibandingkan 

seseorang lulusan S1 akuntansi yang bergelar S.E (Raminten, 2012). 

       Menurut hasil penelitian Ayuningtyas dan Prihantini (2012) dan Lisnasari 

dan Fitriany (2008) menyatakan bahwa motivasi gelar berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa mengikuti PPAk. Berdasar uraian diatas maka dapat 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Motivasi gelar mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

5. Pengaruh motivasi mengikuti USAP terhadap minat mahasiswa mengikuti 

PPAk. 

       USAP merupakan ujian suatu ujian profesi yang berfungsi sebagai sebuah 

sistem saringan yang baku bagi mereka yang akan berpraktek sebagai akuntan 

publik. Akuntan yang telah dinyatakan lulus untuk semua mata ujian berhak 



memperoleh sebutan “Bersertifikat Akuntan Publik” (BAP). Sertifikat 

Akuntan Publik merupakan persyaratan  untuk mendapatkan izin praktek 

sebagai akuntan publik dari Departemen Keuangan. USAP hanya boleh diikuti 

oleh mereka yang memiliki gelar akuntan yang dibuktikan dengan Nomor 

Register Akuntan sesuai dengan peraturan atau ketentuan perundangan yang 

berlaku (Raminten, 2012). 

       Menurut hasil penelitian Ayuningtyas dan Prihantini (2012) menyatakan 

bahwa motivasi mengikuti USAP tidak berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa mengikuti USAP. Raminten (2012) menunjukan hasil bahwa 

motivasi mengikuti USAP berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa 

mengikuti PPAk. Berdasarkan  uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

H5 : Motivasi mengikuti USAP mempengaruhi minat mahasiswa untuk 

mengikuti PPAk. 

6. Pengaruh motivasi sosial terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

        Motivasi sosial diartikan sebagai suatu dorongan seseorang untuk 

melakukan perbuatan dengan tujuan atau bernilai sosial, memperoleh 

pengakuan maupun penghargaan dari lingkungan dimana seseorang berada. 

Hasil penelitian Mahmud (2008) dan Nisa (2012) menyatakan motivasi sosial 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Berdasarkan uraian 

diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H6: Motivasi sosial mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

7. Pengaruh biaya pendidikan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Biaya pendidikan yang mahal merupakan permasalahan klasik yang 

dihadapi oleh hampir semua masyarakat Indonesia. Sehingga hal tersebut 

menutup kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk 

menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Ayuningytas dan Prihantini, 

2012). 

       Hasil penelitian Raminten (2012) menyatakan bahwa biaya pendidikan 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk 

mengikuti PPAk. Sedangkan hasil penelitian Lisnasari dan Fitriany (2008) 



menyatakan bahwa biaya pendidikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk 

mengikuti PPAk. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

H7 : Biaya pendidikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti 

PPAk. 

8. Pengaruh lama pendidikan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Sebagian besar sarjana ekonomi jurusan akuntansi memilih untuk segera 

bekerja setelah mereka lulus karena adanya desakan ekonomi atau karir. Hal 

ini membuat mereka memilih untuk bekerja daripada mengikuti PPAk. 

Mereka menganggap waktu menempuh S1 empat tahun ditambah dengan 

waktu menempuh PPAk selama 1 sampai 1,5 tahun hingga akhirnya bekerja 

terlalu lama (Raminten, 2012). 

      Hasil penelitian Lisnasari dan Fitriany (2008) menyatakan bahwa lama 

pendidikan mempengaruhi minat mahasiswa mengikuti PPAk. Sedangkan 

hasil penelitian Raminten (2012) menyatakan bahwa lama pendidikan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H8 : Lama pendidikan PPAk mempengaruhi minat mahasiswa untuk   

mengikuti PPAk. 

9. Pengaruh persepsi gelar akuntan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Persepsi mahasiswa akuntansi diperlukan dalam rangka mengetahui 

pandangan atau pemahaman mahasiswa tentang PPAk dan gelar yang didapat 

setelah lulus PPAk. Persepsi yang formal adalah proses dimana seseorang 

memilih, dan menginterpretasikan rangsangan kedalam suatu gambaran yang 

terpadu dan penuh arti. 

       Hasil penelitian Sukoco (2010) dan Nisa (2012) menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh persepsi terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Berdasarkan uraian diatas maka  diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H9 : Persepsi gelar akuntan mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti 

PPAk. 

10. Pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 



       Tujuan umum pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan 

nasional, seperti yang tertera dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 30 

Tahun 1990, yaitu : menyiapkan peserta didik sebagai anggota masyarakat 

yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesi yang dapat 

menerapkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta 

untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya 

kebudayaan nasional (Linda dan Muda, 2011). 

         Hasil penelitian Linda dan Muda (2011) diperoleh hasil bahwa 

pengetahuan akuntansi mempunyai hubungan positif yang signifikan terhadap 

minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Berdasarkan uraian diatas maka 

dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H10 : Pengetahuan akuntansi mempengaruhi minat mahasiswa untuk 

mengikuti PPAk. 

11. Perbandingan mahasiswa UNS dengan mahasiswa UMS terhadap minat 

mengikuti PPAk. 

       Minat adalah keinginan atau dorongan oleh suatu keinginan setelah 

melihat, mengamati, dan membandingkan serta mempertimbangkan 

kebutuhan yang diinginkan. Hasil penelitian Widyastuti,dkk (2004) 

menyatakan bahwa minat mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri lebih rendah 

dibandingkan minat mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta. Berdasarkan uraian 

diatas maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H11 : Ada perbedaan antara mahasiswa UNS dengan mahasiswa UMS  

terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk.  

 

METODE PENELITIAN 

       Penelitian ini merupakan penelitian survei pada mahasiswa akuntansi UMS 

dan UNS. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 akuntansi fakultas 

ekonomi dan bisnis UMS dan UNS angkatan 2010 dan 2011 dengan sampel 176 

responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. 



       Data dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh 

secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa 

akuntansi angkatan 2010 dan 2011 di UMS dan UNS.  

       Minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, 

mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan 

yang diinginkan. Indikator yang digunakan : membantu perkembangan profesi 

akuntansi, meningkatkan kualitas calon akuntan, membantu kesuksesan karir 

dalam profesi akuntansi, sarana mendapatkan pekerjaan yang memberikan 

pembayaran financial yang besar, mengikuti PPAk setelah studi S1 selesai. 

       Motivasi karir Suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk 

meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai karir yang lebih 

baik dari pada sebelumnya. indikator yang digunakan : Kesempatan promosi 

jabatan, mendapat pekerjaan sesuai latar belakang pendidikan, menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik, meningkatkan rasa profesionalisme terhadap profesi 

akuntansi, meningkatkan kemampuan berprestasi dalam pekerjaan.   

       Motivasi mencari ilmu Suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 

untuk mencari ilmu agar dapat bersaing didunia kerja. Indikator yang digunakan : 

meningkatkan pengetahuan dibidang perpajakan, meningkatkan pengetahuan di 

bidang etika bisnis dan profesi, meningkatkan keahlian dalam praktek audit, 

meningkatkan pengetahuan dibidang akuntansi manajemen, meningkatkan 

pengetahuan dibidang akuntansi biaya. 

       Motivasi ekonomi Suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 

untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai penghargaan 

financial yang diinginkan. Indikator yang digunakan : dapat pekerjaan dengan gaji 

jangka panjang besar, dapat pekerjaan dengan fasilitas yang memadai, dapat 

pekerjaan yang memberi gaji tambahan, dapat pekerjaan dengan dana pensiun, 

dapat pekerjaan dengan bonus akhir tahun  besar. 

       Motivasi gelar suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk 

mendapatkan gelar. Indikator yang digunakan : memperoleh gelar Akuntan (Ak). 



       Motivasi mengikuti USAP suatu dorongan yang timbul dari dalam diri 

seseorang untuk mengikuti USAP. Indikator yang digunakan : ingin mengikuti 

USAP (Ujian Sertifikasi Akuntan Publik). 

       Motivasi sosial suatu dorongan yang timbul dari dalam diri mahasiswa untuk 

melakukan perbuatan dengan yang  bernilai sosial. indikator yang digunakan : 

memperoleh yang diinginkan, memperoleh prestise dimasyarakat, mendapat 

kebanggaan diri, memperoleh kepuasan batiniah, dengan rekan kerja  harmonis. 

       Biaya pendidikan biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk). Indikator yang digunakan : biaya mahal. 

       Lama pendidikan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan Pendidikan 

Profesi Akuntansi. Indikator yang digunakan : masa studi di PPAk Panjang. 

       Persepsi gelar akuntansi Suatu proses kegiatan seseorang dalam memberi  

penilaian, pendapat, berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sumber lain 

(yang dipersepsikan) tentang profesi akuntansi. Indikator yang digunakan : 

meningkatkan prestise, dapat lingkungan kerja yang baik, banyak lapangan kerja 

untuk profesi akuntansi, mendapat penghargaan financial yang cukup. 

       Pengetahuan akuntansi Suatu kontrak yang abstrak dan sangat natural yang 

mengambarkan intensitas atau kualitas seseorang. Indikator yang digunakan : 

pihak intern pengguna informasi akuntansi, kewajiban suatu perusahaan, prinsip 

akuntansi, persamaan dasar akuntansi, pencatatan jurnal penjualan. 

              Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, asumsi 

klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. 

 

HASIL PENELITIAN 

       Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 176 kuesioner yang disebarkan ke 

responden maka sebanyak 107 kuesioner bisa diolah sedangkan sisanya sebanyak 

69 kuesioner tidak terpakai karena rusak atau jawaban responden tidak lengkap 

atau tidak memenuhi syarat. 

       Hasil uji instrument penelitian menunjukan bahwa motivasi karir, motivasi 

mencari ilmu, motivasi ekonomi, motivasi sosial, persepsi gelar akuntan dan 

pengetahuan akuntansi adalah valid kecuali item pertanyaan no 4 pada 



pengetahuan akuntansi tidak valid. Karena nilai r product moment diatas 1.90 

Untuk uji reliabilitas semuanya dikatakan reliabel karena nilai cronbach alpha 

diatas 0.60. dan pengetahuan akuntansi reliabel sedang. 

       Hasil uji normalitas menunjukan nilai p value one sample kolmogorov-

smirnov sebesar 0.496 yang berarti diatas nilai sig 0.05. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi memiliki distribusi yang normal. Uji 

multikolinieritas menunjukan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF kurang 

dari 10 berarti penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas. Uji heteroskedastisitas 

diketahui bahwa motivasi karir motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, 

motivasi gelar, motivasi mengikuti usap, motivasi sosial, biaya pendidikan ,lama 

pendidikan, persepsi gelar akuntan, dan pengetahuan akuntansi dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak terdapat heterokedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan 

semua variabel menunjukan bahwa  nilai tTabel > tHitung. . 

Hasil analisis koefisien regresi berganda diperoleh persamaan 

Y = 0.320 + 0.044 MK + 0.123 MMI + 0.129 ME + 0.352 MG + 0.984 

MUSAP + 0.042 MS + 0.160 BPPAK – 0.135 LP + 0.441 P + 0.86 PA + e 

Independent Sample t-test. 

       F hitung Levene`s Test sebesar 0.057 dengan probabilitas 0.811, karena nilai 

probabilitas lebih besar dari 0.05, maka kita dapat berasumsi bahwa kelompok 

mempunyai kesamaan variance (homogenitas). t-hitung untuk minat mengikuti 

PPAk dengan equal variance assumed adalah 1.777 dengan probabilitas 0.079. 

Karena probabilitas > 0.05 (0.079 > 0.05. 

       Dari uji F diperoleh nilai F hitung 12,267 > 4, dengan nilai profitabilitas  

signifikan 0,000, karena nilai profitabilitas signifikansi 0,000 di bawah 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Nilai Adjusted R Square atau koefisien determinasi adalah 0.515. hal ini dapat 

disimpulkan bahwa 51.1%  mampu dijelaskan oleh variasi atau perubahan 

variabel independen. Selebihnya sebesar 48.9% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar penelitian atau diluar model persamaan regresi. 

1. Pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 



       Dari hasil pengujian diperoleh nilai nilai t hitung < t table  (0.449 < 1.982) 

atau nilai p value 0.654 > 0.05 maka H1 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa 

motivasi karir tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ayuningtyas dan Prihantini (2012). Bagi sebagian orang, karir 

bisa dibangun dengan jalan lain seperti berwirausaha. Karena dengan 

berwirausaha tidak dibutuhkan pendidikan kusus untuk memulai usahanya 

hanya keuletan dan ketekunan yang bisa membuat seorang wirausahawan 

sukses. 

2. Pengaruh motivasi mencari ilmu terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung < t table (1.536 < 1.982) atau 

nilai p value 0.128 > 0.05 maka H2 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa 

motivasi mencari ilmu tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti PPAk. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Raminten (2012), Lisnasari dan Fitriany (2008) hal ini terjadi 

karena mata kuliah yang ditawarkan di PPAk tidak jauh berbeda dengan mata 

kuliah yang diberikan saat menempuh Strata satu (S1). Mata kuliah seperti 

Perpajakan, Pengetahuan Pasar Modal, Akuntansi Keuangan, Akuntansi 

Manajemen, Etika Profesi dan Bisnis, dan Manajemen Strategik mata kuliah 

yang diajarkan saat menempuh Strata Satu (S1). Hanya ada beberapa mata 

kuliah pilihan spesifik yang ada di PPAk yang ditawarkan saat S1, Seperti 

Audit Sistem Informasi dan Audit Investigatif. 

3. Pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 

       Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung  < t table (1.689 < 1.982) atau 

nilai p value 0.094 > 0.05 maka H3 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa 

motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti PPAk. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lisnasari dan Fitriany (2008), Widyastuti, dkk, (2004) serta 

Benny dan Yuskar (2006), hal ini dapat disebabkan karena faktor dalam diri 

mahasiswa tersebut yang tidak terdorong untuk mencari penghargaan financial 

atau ekonomi tetapi lebih terdorong untuk mengerjakan sesuatu yang mereka 



sukai. Atau karena berkarir yang lain lebih memberikan penghasilan yang 

lebih besar dari pada berkarir sebagai seorang akuntan publik. 

4. Pengaruh motivasi gelar terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Dari hasil pengujian diperoleh nilai nilai t hitung < t table  (1.048 < 1.982) 

atau nilai p value 0.297 > 0.05 maka H4 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa 

motivasi gelar tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lisnasari dan Fitriany (2008). Hal ini bisa jadi dikarenakan 

tanpa gelar akuntan (Akt) mahasiswa lulusan S1 akuntansi tetap dapat mencari 

pekerjaan, baik dibidang akuntan publik maupun diluar bidang akuntan. 

5. Pengaruh motivasi USAP terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung  > t table (3.063 > 1.982) atau 

nilai p value 0.003 < 0.05 maka H5 diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

motivasi USAP berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Lisnasari dan Fitriany (2008), hal ini bisa terjadi dikarenakan 

seseorang yang ingin bekerja dan mendirikan Kantor Akuntan Publik (KAP) 

harus memiliki sertifikasi dibidang akuntan publik. Setelah menyelesaikan 

PPAk maka mahasiswa berhak mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik 

(USAP). Sertifikasi akuntan publik merupakan syarat untuk membuka praktik 

kantor akuntan publik. 

6. Pengaruh motivasi sosial terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung < t table (0.546 < 1.982) atau 

nilai p value 0.587 > 0.05 maka H6 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa 

motivasi sosial tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. Hasil pengujian ini tidak mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nisa (2012) dan Mahmud (2008). Hal ini bisa terjadi karena 

mereka beranggapan bahwa dengan tidak mengikuti PPAk melainkan mereka 

memilih untuk berkarir di suatu instansi tertentu maka akan muncul prestise 

dan kebanggaan dalam diri. 

7. Pengaruh biaya pendidikan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk 



       Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung < t table (0.583 < 1.982) atau 

nilai p value 0.562 > 0.05 maka H7 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa biaya 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Raminten (2012), Lisnasari dan Fitriany (2008). Hal ini dapat 

terjadi karena biaya pendidikan yang mahal menjadi permasalahan dan 

menjadi penghalang masuk bagi seseorang yang akan masuk Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPAk). Selain itu sebagian besar mahasiswa belum 

mengetahui berapa banyak jumlah biaya yang digunakan untuk mengikuti 

PPAk. Dan karena latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. 

8. Pengaruh lama pendidikan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung < t table (-0.501 < 1.982) atau 

nilai p value 0.618 > 0.05 maka H8 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa lama 

pendidikan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Raminten (2012), Lisnasari dan Fitriany (2008). Hal ini bisa 

terjadi karena PPAk membuka membuka kelas malam dan sabtu sehingga 

mahasiswa yang sudah bekerja masih tetap dapat mengikuti PPAk. Selain itu 

mereka beranggapan bahwa mengikuti PPAk akan membuat mereka lebih 

lama kuliah dan mereka ingin langsung berkarir.  

9. Pengaruh persepsi gelar akuntan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung > t table (3.607 > 1.982) atau 

nilai p value 0.000 < 0.05 maka H9 diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

persepsi gelar akuntan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti PPAk. Hasil pengujian ini mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nisa (2012), Bawono dkk (2006). Hal ini terjadi karena 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan program 1 tahun bagi 

mahasiswa lulusan S1 jurusan akuntansi yang ingin melanjutkan kejenjang 

yang lebih tinggi. Mahasiswa akuntansi mempunyai persepsi bahwa dengan 

mengikuti PPAk maka mahasiswa tersebut dapat meningkatkan kemampuan 

profesionalisme sehingga akan lebih mudah diterima bekerja dengan 



lingkungan pekerjaan yang baik selain itu mahasiswa dengan gelar Ak akan 

menambah kebanggaan diri di lingkungan masyarakat. 

10. Pengaruh pengetahuan akuntansi terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

       Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung  < t table (0.436 < 1.982) atau 

nilai p value 0.664 > 0.05 H10 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa pengetahuan 

akuntansi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. Hasil pengujian ini tidak mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Linda dan muda (2011) hal ini terjadi karena pengetahuan 

akuntansi sebagian mahasiswa yang kurang baik membuat mereka kurang 

berminat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Selain itu 

mahasiswa beranggapan memiliki pengetahuan akuntansi yang baik mereka 

ingin melanjutkan ke jenjang yang  tinggi lagi dari pada PPAk. 

11. Perbandingan mahasiswa UNS dengan Mahasiswa UMS terhadap minat 

mengikuti PPAk. 

       Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung untuk minat mengikuti PPAk 

dengan equal variance assumed adalah 1.777 dengan probabilitas 0.079. 

Karena probabilitas > 0,05 (0.079 > 0.05) maka H11 ditolak atau mahasiswa 

akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta (UNS) memiliki kesamaan minat tentang mengikuti 

pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Hasil Penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Linda dan Muda (2011). Hal ini terjadi karena 

adanya kesamaan motivasi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk). Pada umunya mahasiswa akuntansi beranggapan bahwa dengan 

mengikuti PPAk maka mereka mendapat kebanggaan diri dan mendapat posisi 

pekerjaan sesuai dengan bidang yang ditekuninya. 

 

SIMPULAN dan SARAN 

1. Simpulan  

       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 



(PPAk). Motivasi USAP dan Persepsi gelar akuntan mempengaruhi minat 

mahasiswa mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Sedangkan 

Motivasi karir, motivasi mencari ilmu, motivasi ekonomi, motivasi gelar, 

motivasi sosial, lama pendidikan, biaya pendidikan dan pengetahuan akuntansi 

tidak mempengaruhi minat mahasiswa mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk)  

2. Saran  

      Menggunakan populasi yang lebih luas dan jumlah sampel yang lebih 

banyak sehingga dengan demikian, diharapkan hasil yang diperoleh lebih 

akurat. Menambah variabel, seperti: motivasi berprestasi, motivasi kualitas, 

indeks prestasi, kompetensi, penghasilan orang tua dan keunggulan strata 

pendidikan dalam mengikuti PPAk sehingga diperoleh hasil yang lebih baik 

lagi. Bagi penyelenggara PPAk diharapkan agar dapat meningkatkan 

sosialisasi dan promosi mengenai pentingnya PPAk dan keunggulan PPAk 

dalam dunia kerja. Sehingga dapat menambah minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti PPAk Menghilangkan item pertanyaan no 4 pada variabel 

pengetahuan akuntansi agar semua data dapat dikatakan valid. 

       Dalam pengambilan sampel harusnya 20% dari populasi masing-masing 

universitas bukan 20% dari total populasi agar hasil yang didapat bisa 

mengungkap atau rata sesuai dengan populasi yang ada di masing-masing 

universitas. 
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