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PENGARUH MOTIVASI TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI 
UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI (PPAk) 

 
(Studi Empiris Pada Mahasiswa S-1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Surakarta dan Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta) 
 

 
Abstrak 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji motivasi ekonomi, motivasi karir, 
motivasi kualitas dan motivasi sosial terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Penelitian ini merupakan penelitian empiris 
dengan metode deskriptif menggunakan survei kuesioner melalui google form dengan 
menggunakan teknik convenience sampling. Sampel penelitian berjumlah 96 
mahasiswa, yakni 45 responden mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta 
(STIE Surakarta) dan 51 responden dari mahasiswa Universitas Sarjanawiyata Taman 
Siswa Yogyakarta (UST Yogyakarta). Hasil penelitian diperoleh bahwa motivasi 
ekonomi dan motivasi kualitas tidak berpengaruh, sedangkan motivasi karir dan 
motivasi sosial berpengaruh. 
 
Kata Kunci : Motivasi Ekonomi, Motivasi Karir, Motivasi Kualitas, Minat Dan 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 
 
 
 

Abstract 
 

The purpose of this study was to examine the economic motivation, career 
motivation, quality motivation, and social motivation to the student’s interest in 
participating in professional Accounting Education (PPAk). This study is an 
empirical research with descriptive method using survey through questionnaires via 
google form by using convenience sampling technique. These samples included 96 
students, is 45 student respondents from the Surakarta School of Economic (STIE 
Surakarta) and 51 respondents from students of the Taman Siswa Sarjanawiyata 
University Yogyakarta (UST Yogyakarta). The results showed that the economic 
motivation and quality motivation had no effect , meanwhile the career motivation 
and social motivation had effect  
 
Keywoards : Economic Motivation, Career Motivation, Quality Motivation, Social 
Motivation, Interest, Professional Accounting Education (PPAk). 
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1. PENDAHULUAN 

 Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan pendidikan yang 

diselenggarakan setelah menempuh  pendidikan strata satu  ekonomi  

jurusan akuntansi dengan tujuan untuk mendapatkan gelar Akuntan (Ak). 

Surat keputusan (SK) Mendiknas No.179/U/2001 menyatakan bahwa lulusan 

sarjana strata satu (S1) jurusan akuntansi berkesempatan menempuh 

Pendidikan Profesi Akuntansi di perguruan tinggi yang telah ditunjuk oleh 

Direktorat Jendral Pendidikan Indonesia. Mereka yang telah menempuh 

Pendidikan Profesi Akuntansi nantinya akan berhak memperoleh sebutan 

profesi akuntan (Ak), dan juga semakin berpeluang meniti karir sebagai 

auditor pemerintahan, auditor internal, akuntan sektor publik, akuntan 

manajemen, akuntan pendidik, akuntan perpajakan, akuntan keuangan, 

maupun akuntan sistem informasi. Untuk itu, mahasiswa diharapkan 

memiliki motivasi agar mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk). 

Sebelum SK tersebut dikeluarkan pada tahun 2001, pemberian gelar 

akuntan di Indonesia didasarkan pada Undang- Undang No. 34 tahun 1954, 

yang menyatakan bahwa gelar akuntan diberikan pada lulusan perguruan 

tinggi negeri yang ditunjuk pemerintah dan atau perguruan tinggi negeri yang 

memenuhi syarat untuk menghasilkan akuntan atas proses pendidikan yang 

diberikan. 

Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk, karena semakin modern atau 
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semakin maju nya suatu zaman dalam lingkup mencari pekerjaan yang 

profesional, maka pendidikan profesi akuntansi adalah salah satu hal yang 

harus diperhatikan. Sebab pendidikan profesi akuntansi adalah pendidikan 

lanjut bagi mahasiswa lulusan S1 akuntansi untuk mendapatkan gelar akuntan 

serta mendapat pekerjaan yang di inginkan agar bisa bersaing ditengah 

ketatnya dunia kerja.  

Topik mengenai penelitian ini telah dilakukan oleh peneliti terdahulu 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti, dkk (2004) 

menyatakan bahwa motivasi karir merupakan faktor yang paling signifikan 

mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk, sedangkan motivasi 

kualitas dan motivasi ekonomi tidak berpengaruh signifikan. 

Benny dan Yuskar (2006) tentang pengaruh motivasi terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi dikota 

Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Penelitian Viriany (2007) yang melakukan penelitian terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk di Universitas Tarumanegara. 

Hasil penelitian Viriany (2007) sejalan dengan hasil penelitian Benny dan 

Yuskar (2006) yaitu motivasi karir dan motivasi kualitas memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Penelitian Lisnasari dan Fitriany (2008) yang melakukan penelitian 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti 
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PPAk di Universitas Indonesia. Menunjukkan hasil bahwa mahasiswa S1 

akuntansi regular, tidak ada satupun faktor yang mempengaruhi minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Pada mahasiswa S1 ekstensi, faktor- 

faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk yaitu 

motivasi karir, motivasi gelar dan lama pendidikan PPAk. Pada mahasiswa 

PPAk, faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa mengikuti PPAk yaitu 

motivasi karir dan motivasi mengikuti USAP. 

Ayuningtyas dan Prihantini (2012) menemukan bahwa motivasi 

mencari ilmu pengetahuan, motivasi ekonomi, motivasi gelar, dan lama 

pendidikan berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. Akan tetapi Raminten (2012) menemukan bahwa motivasi 

mencari ilmu, biaya pendidikan dan lama pendidikan tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap minat mengikuti PPAk, sedangkan variabel seperti 

motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi gelar, dan 

motivasi mengikuti USAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat 

mengikuti PPAk. 

Sapitri dan Yaya (2015) tentang faktor- faktor yang berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi kualitas, motivasi untuk memperoleh 

pengetahuan, motivasi biaya pendidikan, dan panjang dari studi berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepentingan pendidikan siswa dalam mendaftar 

PPAk. Sedangkan variabel motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi sosial, 
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motivasi judul, dan motivasi untuk mengambil  Ujian Sertifikat Akuntan 

Publik (USAP) tidak berpengaruh signifikan pada minat siswa untuk 

mengikuti PPAk. 

Dyastari dan I Ketut Yadnyana (2016) tentang pengaruh motivasi 

terhadap minat mahasiswa non akuntansi untuk mengikuti PPAk. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa motivasi sosial, motivasi karir, motivasi 

kualitas, dan motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa non akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Indriyani (2018) mengenai pengaruh motivasi terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi di mana 

motivasi memiliki beberapa variabel yaitu motivasi karir, kualitas, dan 

ekonomi. Menemukan bahwa motivasi karir, kualitas berpengaruh yang 

signifikan terhadap minat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk). Sebaliknya, motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas,  dalam penelitian 

ini, peneliti hanya menggunakan empat indikator motivasi dalam 

pengukuran minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk yaitu, 

motivasi ekonomi, motivasi karir, motivasi kualitas, dan motivasi sosial. 

2. METODE 

2.1 Jenis Penelitian 
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 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dikarenakan data pada 

penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik (Supriyadi 

2014: 7). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer yang didapat dari kuesioner melalui google form yang dibagikan 

kepada teman-teman penulis yang berkuliah di STIE Surakarta dan UST 

Yogyakarta. Metode pengambilan menggunakan convenience sampling. 

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian yaitu mahasiswa aktif akuntansi S-1 angkatan 

2016 - 2020 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surakarta dan 

Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa (UST) Yogyakarta. Sampel yang 

diperoleh berjumlah 45 responden mahasiswa STIE Surakarta dan 51 

responden dari UST Yogyakarta. 

2.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

2.3.1 Variabel Dependen 

. Variabel ini sering disebut variabel terikat, karena dipengaruhi 

adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Pengukuran variabel ini menggunakan modifikasi skala likert. 

Adapun indikator- indikator yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

a) Pendidikan profesi dapat membantu perkembangan profesi 

akuntansi. 
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b) Keinginan untuk lebih maju dari orang lain. 

c) Tertarik mengikuti PPAk karena dapat membantu 

meningkatkan kualitas calon akuntan. 

2.3.2 Variabel Independen 

Dalam penelitan ini terdapat empat variabel independen, yaitu 

motivasi ekonomi (X1), motivasi karir (X2), motivasi kualitas 

(X3), dan motivasi sosial (X4). Pengukuran variabel ini 

menggunakan modifikasi skala likert. 

Dalam penelitan ini terdapat empat variabel independen, yaitu 

motivasi ekonomi (X1), motivasi karir (X2), motivasi kualitas 

(X3), dan motivasi sosial (X4). Pengukuran variabel ini 

menggunakan modifikasi skala likert. 

1. Motivasi Ekonomi, menurut (Dani, 2002:125) dalam 

Nusmastadiyah (2009) yaitu suatu dorongan yang 

timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan 

kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai 

penghargaan finansial yang diinginkannya. Adapun 

indikator- indikator yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 
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a) Keinginan untuk mendapatkan gaji yang lebih 

tinggi dan mendapatkan pesangon atau uang 

pensiun. 

b) Keinginan untuk mendapatkan tunjangan dan 

fasilitas seperti rumah dan mobil dinas. 

c) Keinginan untuk mendapatkan penghargaan. 

2.   Motivasi Karir, menurut (Dani 2002:123) dalam 

Roiyan Nurmastadiyah (2009) yaitu dorongan yang 

timbul dari dalam diri seseorang untuk meningkatkan 

kemampuan pribadinya dalam rangka mencari karir 

yang lebih baik dari sebelumnya. Adapun indikator- 

indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 a) Keinginan untuk meningkatkan promosi 

jabatan. 

 b)  Keinginan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai  

latar belakang pendidikan. 

c) Keinginan menyelesaikan beban pekerjaan yang 

diberikan dengan baik. 

3.  Motivasi Kualitas menurut (Dani 2002: 124) dalam 

Nurmastadiyah (2009) yaitu dorongan yang timbul dari 

dalam diri seseorang untuk memiliki dan meningkatkan 
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kualitas kemampuannya dalam melaksanakan tugas 

dengan baik dan benar. Adapun indikator- indikator 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a)  Peningkatan pengetahuan dibidang pekerjaan. 

b)     Peningkatan pengetahuan organisosial dan    

 lingkungan bisnis. 

c)      Peningkatan kemampuan analisis. 

4.  Motivasi sosial adalah suatu dorongan yang berasal dari 

lingkungan sekitar yang bertujuan memacu individu 

untuk mendapatkan hasrat atau keinginan agar 

mendapatkan pengakuan, serta memberi manfaat pada 

lingkungannya. Adapun indikator- indikator yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a)  Keinginan individu untuk mendapatkan nilai 

sosial dari lingkungan individu berada 

b) Keinginan individu untuk mendapat pengakuan 

dan memberi manfaat serta memiliki pengaruh 

di lingkungan sekitarnya. 

Skala pengukuran variabel dependen dan independen 

dalam penelitian ini mengacu pada skala likert (Likert Scale), 
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dimana masing-masing jawaban diberi score atau bobot yaitu 

banyaknya score antara 1 sampai 5, dengan rincian: 

1. Jawaban SS sangat setuju diberi score 5. 

2. Jawaban S setuju diberi score 4. 

3. Jawaban R atau N ragu-ragu atau netral diberi score 3. 

4. Jawaban TS tidak setuju diberi score 2. 

5. Jawaban STS sangat tidak setuju diberi score 1 

(Singarimbun,1994: 249). 

 

2.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear 

berganda. Adapun perumusan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan: 

Y  : Variabel dependen 

a  : konstanta 

b : koefisien regresi 

X1 : Motivasi ekonomi 

X2 : Motivasi karir 

X3 : Motivasi kualitas 

X4 : Motivasi sosial 

e  : error 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov 

menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig sebesar 0,200 lebih besar daripada 

tingkat signifikansi 0,05 yang menunjukkan bahwa data terdistrinusi 

secara normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua 

variabel independen memiliki nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 , 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen 

tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji heteroskedasitas menggunakan uji 

Glejser diperoleh nilai signifikansi masing- masing variabel independen 

lebih dari 0,05 , dengan demikian dapat disimpulkan model regresi dalam 

penelitian ini tidak terjadi heteroskedatisitas. 

3.2.1 Pengaruh motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa akuntansi 

Berdasarkan hasil penelitian variabel motivasi ekonomi 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,936 > (a = 0,05), maka 

motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk 

mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti, dkk (2004), 

Benny dan Yuskar (2006), Lisnasari dan Fitriany (2008), Sapitri dan 

Yaya (2015), Indriyani (2018). 

Tidak berpengaruhnya motivasi ekonomi terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk karena tidak adanya 
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harapan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan pribadinya 

dalam rangka untuk mencapai penghargaan finansial yang 

diinginkannya. 

3.2.2 Pengaruh motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi 

Berdasarkan hasil penelitian variabel motivasi karir menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,001 < (a = 0,05), maka motivasi karir 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan 

profesi akuntansi (PPAk). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Widyastuti (2004), Benny dan Yuskar (2006), 

Viriany (2007), Raminten (2012), Dyastari dan I Ketut Yadnyana 

(2016), dan Indriyani (2018). 

Berpengaruhnya motivasi karir terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk) 

disebabkan oleh adanya harapan mahasiswa untuk peningkatan jenjang 

karir yang lebih tinggi di masa depan. Mahasiswa ingin mengikuti 

PPAk karena ingin meningkatkan profesionalisme terhadap profesi 

akuntansi, memperluas akses dengan dunia kerja, ingin bekerja dan 

berkarir pada lembaga pemerintah dan perusahaan besar, serta 

mahasiswa memiliki anggapan bahwa PPAk dapat membantu 

kesuksesan karir dalam pekerjaan dibidang akuntansi daripada hanya 

sebagai lulusan S1 akuntansi saja. 
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3.2.3 Pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa akuntansi 

Berdasarkan hasil penelitian variabel motivasi kualitas 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,400 > (a = 0,05), maka 

motivasi kualitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk 

mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk). Hasil penelitian ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti (2004). 

Tidak berpengaruhnya motivasi kualitas terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi 

(PPAk) dapat disebabkan kurangnya harapan untuk peningkatan 

kualitas dalam bidang akuntansi dimasa yang akan datang. Mahasiwa 

beranggapan meningkatkan dan mengembangkan kualitas karena 

beranggapan bahwa PPAk tidak akan meningkatkan keahlian dalam 

praktik audit, pengetahuan dalam bidang keuangan, kemampuan 

analitis, decision making, problem solving, kemampuan pengetahuan 

organisasional lingkungan bisnis, kemampuan interpersonal, serta  

bersaing secara kompeten bukan hanya sekedar gelar profesi. 

3.2.4 Pengaruh motivasi sosial terhadap minat mahasiswa akuntansi 

Berdasarkan hasil penelitian variabel motivasi sosial menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,000 < (a = 0,05), maka motivasi sosial 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti pendidikan 

profesi akuntansi (PPAk). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dyastari dan I Ketut Yadnyana (2016). 
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Berpengaruhnya motivasi sosial terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk) 

disebabkan adanya harapan mahasiswa untuk mencari penghargaan 

sosial dilingkungan ia berada. Mahasiswa beranggapan bahwa PPAk 

akan menjamin untuk memperoleh nilai tersendiri dan merupakan 

suatu kebanggan pribadi sebagai lulusan profesi akuntan agar diakui 

oleh lingkungan sekitar serta dapat memberikan manfaat pada 

lingkungannya. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi ekonomi tidak berpengaruh pada minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi, dibuktikan dari nilai 

signifikansi 0,936 > 0,05.  

2. Motivasi karir berpengaruh pada minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti pendidikan profesi akuntansi, dibuktikan dari nilai 

signifikansi 0,001 < 0,05.  

3. Motivasi kualitas tidak berpengaruh pada minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi, dibuktikan dari nilai 

signifikansi 0,400 > 0,05.  
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4. Motivasi sosial berpengaruh pada minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti pendidikan profesi akuntansi, dibuktikan dari nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05.  

4.2 Keterbatasan  

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menyadari masih banyak 

keterbatasan saat proses penelitian. Keterbatasan berikut antara lain 

sebagai berikut: 

1.  Minat untuk mengikuti PPAk dikalangan mahasiswa dalam penelitian 

ini hanya dilihat dari empat variabel yaitu, motivasi ekonomi, motivasi 

karir, motivasi kualitas dan motivasi sosial. 

2. Data penelitian ini dihasilkan dari kuesioner responden melalui google 

form, sehingga besar kemungkinan adanya kelemahan yang ditemui 

seperti ada pertanyaan kuesioner yang kurang dipahami oleh 

responden. 

4.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, 

maka peneliti memberikan saran – saran sebagai berikut: 

1. Penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel- variabel lain yang 

dapat mempengaruhi minat mengikuti PPAk seperti motivasi untuk 

mencari ilmu, motivasi gelar, motivasi untuk mengikuti ujian sertifikat 

akuntan publik (USAP), biaya pendidikan dan lama pendidikan. 
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2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode tambahan yaitu 

wawancara secara langsung kepada responden agar responden 

memahami pertanyaan kuesioner, sehingga dapat memberikan 

jawaban secara kesungguhan dan keseriusan. 
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