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PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI BIAYA DAN LAMA PENDIDIKAN 

TERHADAP MINAT MAHASISWA UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM 

PASCA MAGISTER AKUNTANSI 

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Akuntansi Universitas Gajah Mada) 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis pengaruh motivasi, persepsi 

biaya dan lama pendidikan terhadap minat mahasiswa untuk melanjutkan Program 

Pasca Magister Akuntansi. 

Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan 

populasi dan sampel tertentu. Metode yang digunakan pada pengumpulan data 

dalam penelitian ini berupa kuesioner, observasi, dan riset kepustakaan 

(dokumentasi). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil riset di Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Gajah Mada 

Yogjakarta dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiwa S1 semester 8 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Gajah 

Mada Yogjakarta, dengan sampel sebanyak 60 mahasiswa. Metode pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara yang mudah 

(convenience sampling) yaitu mengambil sampel yang sesuai dengan ketentuan 

dan persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau dan 

didapatkan. Alat analisis yang digunakan : Regresi linier berganda, uji t, uji F dan 

Koefisien Determinasi (R
2
). 

Hasil analisis data dapat diperoleh sebagai berikut: Variabel Motivasi, 

Persepsi Biaya dan Lama Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap Minat 

Mahasiswa untuk melanjutkan Program Pasca Magister Akuntansi, dibuktikan 

dengan  nilai signifikan < 0,05 berarti hipotesi diterima yang menyatakan  

Motivasi, Persepsi Biaya dan Lama Pendidikan mempunyai pengaruh terhadap 

Minat Mahasiswa untuk melanjutkan Program Pasca Magister Akuntansi. 

 

Kata Kunci : Motivasi, Persepsi Biaya Dan Lama Pendidikan Dan Minat 

Mahasiswa 

 

ABSTRACT 

This study aims: to analyze the influence of motivation, perception of costs 

and length of education against the interest of students to continue the Post-Master 

of Accounting Program. 

The research method uses quantitative research using population and the 

particular sample. The method used in collecting data in this study a 

questionnaire, observation, and library research (documentation). This research 

was conducted by taking research in the Faculty of Economics and Business 

Accounting Studies Program University of Gajah Mada Yogjakarta and use the 

questionnaire as a basic information gathering. 

The population of this research is all students S1 8th semester Faculty of 

Economics and Business Accounting Studies Program University of Gajah Mada 
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Yogyakarta, with a sample of 60 students. The sampling method in this research is 

to use the easy way (convenience sampling) is to take samples in accordance with 

the provisions and requirements of a specific sample of the population that is most 

accessible and available. The analytical tool used: multiple linear regression, t-

test, F and coefficient of determination (R
2
). 

The results of data analysis can be obtained as follows : Variable Motivation , 

Perceived Costs and Duration of Education has an influence on the student 's 

interest to continue the Post- Master of Accounting Program, evidenced by the 

significant of value < 0.05 means that a hypothetical received stating Motivation , 

Perceived Costs and Duration of Education have influence Student interest to 

proceed against the Post Master of Accounting Program. 

 

Keywords: Motivation, Perceived Costs And Old Education and Student Interests 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Akuntan memiliki peran besar untuk meningkatkan transparansi dan 

kualitas informasi keuangan demi terwujudnya perekonomian nasional yang sehat 

dan efisien. Proses akumulasi dan distribusi sumberdaya ekonomi selalu 

memerlukan campur tangan profesi Akuntan. Jumlah akuntan di Indonesia masih 

sedikit dan jauh tertinggal dari Negara tetangga yaitu hanya sebanyak 53.204 

akuntan beregister dan 995 akuntan publik berdasarkan data yang diambil oleh 

IAI pada 20 September 2013 (Suparto, 2013). 

Akuntansi merupakan salah satu program studi yang banyak diminati oleh 

mahasiswa yang ada di perguruan tinggi khususnya Fakultas Ekonomi, hal ini 

dapat dillihat dari banyaknya jumlah mahasiswa yang memilih Program Studi 

Akuntansi, baik perguruan tinggi negeri maupun pergeruruan tinggi swasta. Ada 

berbagai alasan mengapa mahasiswa memilih Program Studi Akuntansi, misalnya 

prospek kerja yang menjanjikan di masa yang akan datang, peningkatan ekonomi, 

penghargaan dari masyarakat dan lain lain (Ismail & Lestari, 2012). 

Pendidikan Magister Akuntansi merupakan jenjang pendidikan tambahan 

yang ditujukan bagi seorang lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi yang ingin 

mendapatkan gelar strata dua (S2) atau gelar Magister Akuntansi (M.Ak) yang 

biasanya ditempuh dalam jangka waktu dua tahun. 

Namun ketika mahasiswa sudah menempuh studi pada Strata satu 

khususnya Program Studi Akuntansi dan mendapatkan gelar strata satu (SE) 
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ternyata tidak banyak mahasiwa akuntansi yang melanjutkan pada tingkat 

pendidikan selanjutnya yaitu Magister Akuntansi. Hal ini sangat beda sekali 

antara minat ketika mau melanjutkan studi pada strata satu dan minat untuk 

melanjukan ke strata dua atau Magister Akuntansi. Meskipun begitu masih ada 

beberapa yang melanjutkan pendidikan ke Magister Akuntansi. 

Magister Akuntansi merupakan pendidikan lanjutan pada pendidikan 

tinggi untuk mendapatkan gelar strata dua (S2), yang harus dijalani setelah selesai 

menempuh pendidikan program sarjana atau strata satu (S1) Ilmu Ekonomi pada 

Jurusan akuntansi (Keputusan Mendiknas RI No.179/U/2001). Adapun 

mahasiswa yang bisa mengikuti Magister Akuntansi yaitu semua lulusan jurusan 

akuntansi dari semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ingin 

memperoleh gelar strata dua (S2). Tentu dengan melewati beberapa tahap proses 

seleksi terlebih dahulu. 

Alasan peneliti mengambil judul ini mengetahui bahwa minat dan 

motivasi mahasiswa untuk lanjut program magister akuntansi relatif sedikit, 

mayoritas lebih cenderung untuk bekerja. Mahasiswa yang sudah bekerja akan 

memiliki pengalaman dan minat S2 untuk berkarier di bidang akuntansi, memiliki 

motivasi untuk melanjutkan S2 dan mengetahui berapa besarnya biaya  dan lama 

yang dipergunakan menempuhnya. Banyaknya variabel yang mendukung 

mahasiswa untuk tidak melanjutkan program magister akuntansi didasarkan oleh 

minat, motivasi, presepsi biaya, dan lama pendidikan.  

Selain itu, peneliti juga ingin mengetahui minat mahasiswa akuntansi 

strata satu untuk melanjutkan strata dua (S2) dikarenakan berbagai alasan dari 

motivasi , presepsi biaya, dan lama pendidikan yang menjadi alasan utama. 

Adanya motivasi baik yang datang dari internal atau eksternal membuat 

mahasiswa untuk melanjutkan studinya ke pascasarjana. Sebaliknya tidak adanya 

motivasi membuat mahasiswa mememilih untuk tidak melanjutkannya. Selain itu 

biaya untuk mendapat gelar strata dua lebih besar dibandingkan biaya untuk 

mendapat gelar sarjana ekonomi (S1). Mahasiswa yang belum mampu membiayai 

kuliah pascasarjana akuntansi akan lebih memilih bekerja terlebih dahulu daripada 

langsung melanjutkan Magister Akuntansi. Tak kalah penting lama pendidikan 
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yang harus ditempuh oleh mahasiswa, karena sebelumnya mahasiswa sudah 

menempuh S1 sehingga apabila menempuh S2, ketika diakumulasikan waktu 

studi menjadi lama. Selain itu presepsi lama pendidikan mahasiswa ketika 

menempuh strata satu (S1) juga ikut mempengaruhi untuk melanjutkan ke 

pascasarjana (S2). Semakin lama pendidikan yang di tempuh oleh mahasiswa, 

semakin sedikit minat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil 

judul “Pengaruh Motivasi, Persepsi Biaya dan Lama Pendidikan Terhadap Minat 

Mahasiswa untuk Melanjutkan Program Pasca Magister Akuntansi (Studi Kasus 

Pada Mahasiswa Program Akuntansi Universitas Gajah Mada)”.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana penelitian 

menggunakan populasi dan sampel tertentu. Metode yang digunakan pada 

pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner, observasi, dan riset 

kepustakaan (dokumentasi). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil riset di 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Gajah 

Mada Yogjakarta dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data 

pokok. 

Populasi menurut Sugiono (2010:61), “Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya”. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiwa S1 

Fakultas Ekonomika dan Binis Program Studi Akuntansi Universitas Gajah Mada 

Yogjakarta semester 8. Sampel menurut Sugiyono (2010: 81) adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Ukuran dan keragaman sampel menjadi penentu baik 

tidaknya sampel yang diambil. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan cara yang mudah (convenience sampling) yaitu 

mengambil sampel yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sampel dari 

populasi tertentu yang paling mudah dijangkau dan didapatkan. Sampel yang 
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digunakan dalam penelitian sebanyak 60 responden, dengan rumus Slovin sebagai 

berikut: (Umar, 2000: 49) 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data mengenai pengaruh 

motivasi, persepsi biaya, dan lama pendidikan terhadap minat mahasiswa. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

(angket). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Asumsi Klasik, Analisa Regresi ganda dengan pengujian hipotesis.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Motivasi Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa  

Berdasarkan hipotesis pertama menunjukkan bahwa Motivasi 

berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa, yang ditunjukkan dengan hasil uji t 

variabel Motivasi sebesar 2,162 lebih besar dari t tabel sebesar 2,013, dan nilai 

sig. sebesar 0,035 lebih kecil dari 5%, sehingga H1 diterima artinya Motivasi 

berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa secara statistik signifikan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya konsistensi yang dilakukan  

Ismail, dan Lestari (2012), Widiastuti dan Suryaningsum (2005) dan 

Yuneriya, et. al. (2013), membuktikan bahwa Motivasi berpengaruh terhadap 

Minat Mahasiswa.   Motivasi merupakan sebagai daya penggerak yang telah 

menajadi aktif. Motivasi yang berawal dari kata motif diartikan sebagai daya 

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Bahkan motif 

dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek 

untuk melakukan aktivitas-aktivits tertentu demi mencapai suatu tujuan. 

Dorongan berasal dari dalam, kondisi kejiwaan orang yang bersangkutan 

yang akan menentukan kuat tidaknya motivasi, dan berlangsung lama atau 

tidaknya, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa sesuatu yang dari dalam 

ini akan lebih permanenSemakin tinggi motivasi ingin masuk melanjutkan S2 

akan meningkatkan minat mahasiswa tercapai. 
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3.2 Persepsi Biaya Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa 

Berdasarkan hipotesis kedua menunjukkan bahwa Persepsi Biaya 

berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa, yang ditunjukkan dengan hasil uji t 

variabel Persepsi Biaya sebesar 2,963 lebih besar dari t tabel sebesar 2,013, dan 

nilai sig. sebesar 0,004 lebih kecil dari 5%, sehingga H2 diterima, sehingga H2 

diterima artinya Persepsi Biaya  berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa 

secara statistik signifikan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya konsistensi dengan 

penelitian yang dilakukan Yuneriya, et. al. (2013) yang menyatakan bahwa 

Persepsi Biaya berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa secara statistik 

signifikan.  Biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang mahasiswa untuk 

dapat mengikuti proses pembelajaran/studi secara teratur dan berkelanjutan 

pada lembaga pendidikan tertentu. Persepsi biaya yaitu kesan, penilaian, 

pendapat, merasakan, dan interpretasi terhadap biaya yang harus dikeluarkan 

oleh seseorang mahasiswa untuk dapat mengikuti proses pembelajaran/ studi 

secara teratur dan berkelanjutan pada lembaga pendidikan tertentu. Prinsipnya 

sama sama yaitu biaya pendidikan merupakan biaya yang diluarkan oleh 

seseorang mahasiswa untuk dapat mengikuti proses pembelajaran. Semakin 

terjangkau biaya yang dikeluarkan mahasiswa akan meningkatkan minat 

mahasiswa melanjutkan S2. 

3.3 Lama Pendidikan Berpengaruh Terhadap Minat Mahasiswa 

Berdasarkan hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Lama Pendidikan 

berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa, yang ditunjukkan dengan hasil uji t 

variabel  Lama Pendidikan sebesar 2,013 lebih besar dari t tabel sebesar 2,013, 

dan nilai sig. sebesar 0,001 lebih kecil dari 5%, sehingga H3 diterima sehingga 

H3 diterima artinya  Lama Pendidikan  berpengaruh terhadap Minat 

Mahasiswa secara statistik signifikan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan yang dilakukan  oleh 

Yuneriya, et. al. (2013), yang menyatakan bahwa Lama Pendidikan  

berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa secara statistik signifikan. Lama 

pendidikan adalah waktu atau kecepatan yang diperlukan oleh mahasiswa 
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untuk menyelesaikan proses pembelajaran atau studi (Farisi dalam Mandy 

2014). Setiap mahasiswa memiliki kecepatan waktu yang berbeda-beda. Lama 

pendidikan setiap mahasiswa berbeda, pada umumnya lama studi rata-rata 

mahasiswa adalah 8 semester atau 4 tahun untuk S1. Lama pendidikan S2 

waktu studi selama 2 tahun. Sedangkan S3 lama studi selama 3 tahun. Lama 

studi tersebut terjadi apabila dalam proses belajar mengajar atau selama 

perkulihan berjalan normal. Lama studi bisa saja lebih lama bila terjadi 

sesuatu yang diluar perilaku norma dan juga bisa lebih cepat apabila bisa 

memanajemen dengan baik. 

Lama pendidikan merupakan proses yang harus dijalani oleh seorang 

mahasiswa untuk menempuh pendidikan magister akuntansi dan mendapatkan 

gelar magister akuntansi (S2). Adapun waktu diperlukan untuk melaksanakan 

pendidikan magister akuntansi setelah menempuh pendidikan S1 dapat 

ditempuh dalam waktu dua tahun. Hal tersebut menjadi pertimbangan karena 

masa studi mahasiswa S1 selama empat tahun ditambah dengan waktu 

menempuh magister merupakan waktu yang panjang. Lulusan S1 yang 

melanjutkan pendidikan magister akuntansi harus siap waktunya untuk 

bekerja dan mengorbankan kesempatannya untuk bekerja 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: (1)Motivasi sebesar 0,129, Uji t yang menyatakan koefisien regresi 

untuk variabel Motivasi sebesar 0,129, diperoleh thitung sebesar 2,162 dengan 

ttabel sebesar 3,483 sehingga thitung > ttabel berarti H1 diterima, variabel Motivasi 

berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa. (2)Persepsi Biaya sebesar 0,388, 

Persepsi Biaya dengan koefisien regresi sebesar 0,388, diperoleh thitung sebesar 

2,963 dengan ttabel sebesar 3,483. sehingga thitung > ttabel berarti H2 diterima, 

variabel Persepsi Biaya berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa. (3)Lama 

Pendidikan sebesar 0,401,  Lama Pendidikan dengan koefisien regresi sebesar 

0,401 diperoleh thitung sebesar 3,483 dengan ttabel sebesar 3,483. sehingga thitung 
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> ttabel berarti H3 diterima, variabel  Lama Pendidikan berpengaruh terhadap 

Minat Mahasiswa. 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan memberikan saran yang 

bermanfaat sebagai berikut: (1)Peneliti diharapkan mengawasi pengisian 

kuesioner dalam pengambilan jawaban dari responden, sehingga hasil yang 

diperoleh sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya. (2)Bagi peneliti 

berikutnya diharapkan menambah variabel independen dan menambah sampel 

penelitian untuk membuktikan kembali variabel dalam penelitian ini. 

(3)Lingkup penelitian terbatas mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Gajah Mada Yogyakarta waktu yang digunakan dalam 

penelitian terbatas, sehingga perlu menambah jumlah mahasiswa dan 

menambah waktu penelitian. 
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