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PENGARUH MOTIVASI DAN BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP                                 

MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENGIKUTI  PENDIDIKAN  

PROFESI AKUNTANSI  

(Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi Angkatan 2017                                              

Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

 

Abstrak 

 

Dalam era globalisasi dan modern, ketika para pengusaha dan tenaga kerja asing bebas 

masuk ke dunia bisnis negara manapun, persaingan kerja semakin ketat dan penuh 

dengan tantangan dalam profesionalitas. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) penting 

bagi mahasiswa jurusan akuntansi, sebab PPAk dapat memberikan kontribusi untuk 

menjadi seorang akuntan yang profesional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji secara empiris apakah motivasi dan biaya pendidikan berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa Akuntansi dalam mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2017, yang mana total populasi 

penelitian ini sebanyak 443 mahasiswa. Kemudian, dengan menggunakan rumus slovin 

dengan tingkat presisi error sebesar 10%, didapatkan jumlah sampel sebanyak 82 

mahasiswa. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi karir dan biaya pendidikan 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) dengan sig masing-masing sebesar 0,048 < 0,05 dan 0,001 < 0,05. 

Sedangkan, untuk variabel motivasi ekonomi dan motivasi kualitas tidak berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk) dengan tingkat sig. masing-masing sebesar 0,459 > 0,05 dan 0,244 < 0,05. 

 

Kata Kunci: motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi kualitas, biaya pendidikan, 

pendidikan profesi akuntansi (PPAk), mahasiswa akuntansi 2017, 

universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

Abstract 

 

In the globalization and modern era, when entrepreneurs and foreign workers are free to 

enter the business world of any country, job competition is getting tougher and full of 

challenges in professionalism. Accounting Professional Education (PPAk) is important 

for accounting students, because PPAk can contribute to becoming a professional 

accountant. The purpose of this study was to test empirically whether the motivation 

and cost of education have an effect on the interest of accounting students in 

participating in Accounting Professional Education (PPAk). The population in this 

study were all accounting students at the Faculty of Economics and Business, 

University of Muhammadiyah Surakarta, Class of 2017, of which the total population of 

this study was 443 students. Then, using the Slovin formula with an error precision of 

10%, a total sample size of 82 students was obtained. The data analysis method used 

multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the variables of 

career motivation and cost of education have an effect on the interest of accounting 

students to attend Accounting Professional Education (PPAk) with sig of 0.048 <0.05 

and 0.001 <0.05, respectively. Meanwhile, the variables of economic motivation and 
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quality motivation have no effect on the interest of accounting students to attend 

Accounting Professional Education (PPAk) with a sig level. respectively 0.459> 0.05 

and 0.244 <0.05. 

 

Keywords: career motivation, economic motivation, quality motivation, cost of 

education, accounting professional education (PPAk), accounting students 

2017, Muhammadiyah university, Surakarta. 

 
 

1. PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi dan modern, ketika para pengusaha dan tenaga kerja asing bebas 

masuk ke dunia bisnis negara manapun, persaingan kerja semakin ketat dan penuh 

dengan tantangan dalam profesionalitas. Sistem perdagangan yang berkembang pesat 

menyebabkan sistem tersebut saling tergantung satu sama lain, saling memberi peluang 

untuk maju dan saling menuntut profesionalitas, kejujuran, dan moral bisnis yang 

tinggi. Hal ini tentu mengakibatkan sejumlah konsekuensi, terutama bagi negara 

Indonesia yang belum mapan dalam perekonomian. 

Situasi ini menguntungkan bagi negara yang sudah mapan dalam perekonomian. 

Tanpa mempersiapkan diri sejak dini maka globalisasi akan menjadi ancaman yang 

sangat merugikan bagi negara Indonesia. Hal ini juga berlaku pada sektor jasa, termasuk 

“jasa akuntansi”. Profesi akuntansi harus mempunyai standar kualitas global. Sektor 

jasa akuntansi memegang peranan penting dan menjadi prioritas utama dalam bisnis. 

Pemberlakuan pasar bebas berarti membuka pasar bagi pemasok jasa akuntansi yang 

berasal dari negara lain 

Menurut penelitian Basuki (1999) dalam Ariani (2004) menyebutkan bahwa 

rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi dilandasi oleh keinginan untuk menjadi 

profesional di bidang akuntansi, selain itu juga termotivasi dengan anggapan bahwa 

akuntan sangat dibutuhkan oleh perusahaan dan organisasi indonesia atau secara global 

di masa yang akan datang. Menurut Sundem 1993 (dalam Widyastuti, 2004) pendidikan 

akuntansi harus menghasilkan akuntan professional sejalan dengan perkembangan 

kebutuhan akan jasa pada abad yang akan datang. Pendidikan akuntansi yang tidak 

menghasilkan akuntan yang profesional tidak akan laku di pasaran tenaga kerja. 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) adalah pendidikan lanjutan pada 

pendidikan tinggi untuk mendapatkan gelar Profesi Akuntan. Melalui SK Mendiknas 

No.179/U/2001 tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi, dan SK 
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Mendiknas No.180/P/2001 tentang pengangkatan ahli persamaan ijazah akuntan, serta 

ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 28 Maret 2002, antara IAI 

dengan Dirjen Dikti Depdiknas atas pelaksanaan PPAk di Indonesia dapat terealisir. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan 

Beregister Negara untuk mengganti ketentuan sebelumnya yaitu KMK 

No.331/KMK.017/1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Akuntan pada Register 

Negara. Peraturan tersebut dibuat agar menjadi legal backup profesi akuntan dan 

panduan yang jelas mengenai tata kelola akuntan profesional. Dimana dengan peraturan 

tersebut dapat membuat profesi akuntan di Indonesia semakin profesional untuk bersiap 

menghadapai Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. 

Pemberian gelar akuntan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No.34 

tahun 1954, yang menyatakan bahwa gelar akuntan diberikan kepada lulusan perguruan 

tinggi negeri yang ditunjuk pemerintah dan atau perguruan tinggi negeri yang 

memenuhi syarat untuk menghasilkan akuntan atas proses pendidikannya. Dengan 

demikian, terlihat adanya ketidakadilan (diskriminatif) di antara perguruan tinggi, 

terutama di antara perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) penting bagi mahasiswa jurusan 

akuntansi, sebab PPAk dapat memberikan kontribusi untuk menjadi seorang akuntan 

yang profesional. Mengingat pentingnya PPAk bagi Mahasiswa Akuntansi angkatan 

2017 maka diperlukan motivasi dari dalam diri mahasiswa terhadap minat untuk 

mengikuti PPAk. 

Tujuan pendidikan profesi akuntansi adalah untuk menghasilkan lulusan yang 

menguasai keahlian bidang profesi akuntansi dan memberikan kompetensi keprofesian 

akuntansi. Mereka yang telah menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi nantinya berhak 

memperoleh sebutan Profesi Akuntan (AK). Motivasi dan minat merupakan hal yang 

diperlukan untuk mengetahui seberapa besar potensi mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian  

berjudul “PENGARUH MOTIVASI DAN BIAYA PENDIDIKAN TERHADAP 

MINAT MAHASISWA AKUNTANSI MENGIKUTI PENDIDIKAN PROFESI 

AKUNTANSI” studi empiris pada Mahasiswa Akuntansi angkatan 2017 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang menggunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan judul penelitian dan  

rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam menganalisis data yang 

diperoleh (Sunyoto, hal : 26). Tujuan penelitian ini  adalah mengetahui dan 

menganalisis pengaruh motivasi karir, motivasi kualitas, biaya pendidikan dan lama 

pendidikan terhadap minat mahasiswa ankuntansi mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi.  

Populasi menurut Sugiyono (2010 : 61) 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 dalam 

penelitian ini adalah seluruh MahasiswaAkuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2017. Total populasi dalam penelitiann 

ini sebanyak 443 mahasiswa.  

Sampel menurut Sugiyono (2012 : 62) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel diambil dari sejumlah 

individu atau bagian dari populasi yang akan diteliti. Penentuan jumlah atau ukuran 

sampel adalah dengan menggunakan rumus slovin (Jalaludin Rakhmat, 2002), 

Berdasarkan perhitungan rumus diatas, ditentukan sampel pada Mahasiwa Akuntansi 

angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta 

sebanyak 82 mahasiswa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Data 

Variabel Indikator Rhitung Rtabel Keterangan 
Motivasi Karir 

(MKA) 
MKA1 

MKA2 

MKA3 

MKA4 

0,926 

0,942 

0,944 

0,908 

0,2146 

0,2146 

0,2146 

0,2146 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
MKA5 0,865 0,2146 Valid 

Motivasi 

Ekonomi 

(MEK) 

MEK1 0,917 0,2146 Valid 
MEK2 0,907 0,2146 Valid 
MEK3 0,933 0,2146 Valid 
MEK4 

MEK5 
0,920 

0,889 
0,2146 

0,2146 
Valid 

Valid 
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Motivasi 

Kualitas 

(MKU) 

MKU1 0,804 0,2146 Valid 
MKU2 0,824 0,2146 Valid 
MKU3 

MKU4 
0,888 

0,735 
0,2146 

0,2146 
Valid 

Valid 
 MKU5 0,775 0,2146 Valid 
     
Biaya 

Pendidikan 

(BPE) 

BPE1 0,920 0,2146 Valid 
BPE2 0,943 0,2146 Valid 
BPE3 

BPE4 

BPE5 

0,922 

0,887 

0,881 

0,21460,2146 

0,2146 
Valid 

Valid 

Valid 
Minat 

Mengikuti 

PPAk (MMP) 

MMP1 

MMP2 

MMP3 

MMP4 

MMP5 

0,912 

0,922 

0,938 

0,919 

0,895 

0,2146 

0,2146 

0,2146 

0,2146 

0,2146 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

      Sumber: Data primer diolah, 2020. 

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan biaya 

pendidikan adalah valid karena r hitung > r tabel. 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’salpha Keterangan 
Minat Mahasiswa Mengikuti 

PPAk 
0,953 Reliabel 

Motivasi Karir 0,953 Reliabel 
Motivasi Ekonomi 0,950 Reliabel 
Motivasi Kualitas 0,939 Reliabel 
Biaya Pendidikan 0,948 Reliabel 

   Sumber: Data primer diolah, 2020. 

Berdasarkan tabel 2 dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini 

adalah reliabel, karena mempunyai Cronbach Alpha > 0,60. 

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien 

Regresi 
Thitung Sig 

Konstanta 4,938 4,207 0,000 
Motivasi Karir 0,223 2,012 0,048 
Motivasi Ekonomi 0,104 0,745 0,459 
Motivasi Kualitas 0,157 1,174 0,244 
Biaya Pendidikan 0,346 3,316 0,001 
R

2
= 0,743  Fhitung=  55,765 

Adjusted R
2
 = 0,730  Sig = 0,000 

  Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2020 

Dari hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 21 

dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

MMP = 4,938+ 0,223 MKA+ 0,104 MEK+ 0,157 MKU+ 0,346 BEP + ε      (1) 
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Berdasarkan hasil regresi tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: Nilai 

konstanta sebesar 4,938 menunjukkan bahwa jika variabel motivasi karir, motivasi 

ekonomi, motivasi kualitas, dan biaya pendidikan diasumsikan konstan atau sama 

dengan nol menunjukkan minat mahasiswa mengikuti PPAk sebesar 4,938. Koefisien  

regresi  variabel motivasi karir bernilai positif sebesar 0,223. Artinya apabila semakin 

tinggi motivasi karir maka minat mahasiswa mengikuti PPAk akan meningkat. 

Sebaliknya, apabila semakin menurun motivasi karir maka akan menurun minat 

mahasiswa mengikuti PPAk. Koefisien  regresi  variabel motivasi ekonomi bernilai 

positif sebesar 0,104. Artinya apabila semakin tinggi motivasi ekonomi maka minat 

mahasiswa mengikuti PPAk akan meningkat. Sebaliknya, apabila semakin menurun 

motivasi ekonomi maka akan menurun minat mahasiswa mengikuti PPAk. Koefisien  

regresi  variabel motivasi kualitas bernilai positif sebesar 0,157. Artinya apabila 

semakin tinggi motivasi ekonomi maka minat mahasiswa mengikuti PPAk akan 

meningkat. Sebaliknya, apabila semakin menurun motivasi ekonomi maka akan 

menurun minat mahasiswa mengikuti PPAk. Koefisien  regresi  variabel biaya 

pendidikan bernilai positif sebesar 0,346. Artinya apabila semakin tinggi biaya 

pendidikan maka minat mahasiswa mengikuti PPAk akan meningkat. Sebaliknya, 

apabila semakin menurun biaya pendidikan maka akan menurun minat mahasiswa 

mengikuti PPAk. 

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas 

 UnstandardizedResidual 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,747 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,632 
Keterangan Normal 

      Sumber: Data primer diolah, 2020. 

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut, nilai Kolmogorov-Smirnov adalah  

1,308 dan nilai Asympsig ≥ 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi 

normal. 

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance  VIF Keterangan 
Motivasi Karir 0,195 5,131 Bebas Multikolinearitas 
Motivasi Ekonomi 0,125 7,989 Bebas Multikolinearitas 
Motivasi Kualitas 0,159 6,271 Bebas Multikolinearitas 
Biaya Pendidikan 0,266 3,760 Bebas Multikolinearitas 

    Sumber: Data primer diolah, 2020. 
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Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai 

nilai VIF < 10 dan nilaitolerance> 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas dalam model regresi. 

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel T Sig Keterangan 
Motivasi Karir -0,653 0,516 Bebas Heterokedastisitas 
Motivasi Ekonomi -0,370 0,713  Bebas Heterokedastisitas 
Motivasi Kualitas 0,333 0,740 Bebas Heterokedastisitas 
Biaya Pendidikan -0,588 0,558 Bebas Heterokedastisitas 

    Sumber: Data primer diolah, 2020. 

Dari table tersebut dapat diketahui bahwa masing-masing variable bebas 

memiliki signifikan lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variable 

tidak mengandung adanya heterokedastisitas dan memenuhi persyaratan untuk analisis 

regresi. 

3.2 Pembahasan  

Berdasarkan  uji t  yang dilakukan memperoleh nilai t hitung>ttabel variabel motivasi karir 

sebesar 2,012> 1,98932 dan nilai signifikan sebesar 0,048< 5%, sehingga H1diterima 

yang artinya motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi karir yang dimiliki seseorang, 

maka dari dirinya akan timbul minat mahasiswa mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi. Mayoritas mahasiswa melihat bahwa PPAk sebagai salah satu sarana 

pendidikan untuk meningkatkan karir. Mahasiswa mempertimbangkan peningkatan 

karir sebagai isu penting. Karir dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang dapat diambil 

sebagai pertimbangan, seperti tingkat pendidikan. PPAk adalah salah satu pendidikan 

tambahan untuk meningkatkan dan mendapatkan karir yang lebih baik. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) bahwa motivasi karir 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t 

memperoleh nilai t hitung>ttabelvariabel motivasi ekonomi sebesar 0,745 < 1,98932 dan 

nilai signifikan sebesar 0,459 > 5%, sehingga H2 ditolak yang artinya motivasi ekonomi 

tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Motivasi ekonomi 

adalah suatu dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk meningkatkan 

kemampuan pribadinya dalam rangka untukmencapai penghargaan finansial yang 

diinginkan. Penghargaan finansial merupakan salah satu bentuk sistem pengendalian 
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manajemen. Secara umum penghargaan finansial terdiri atas penghargaan langsung dan 

tidak langsung. Penghargaan langsung dapar berupa pembayaran dari upah dasar atau 

gaji pokok, overtime atau gaji dari lembur, pembayaran untuk hari libur, pembagian dari 

laba (profit sharing), opsi saham, dan berbagai bentuk bonus berdasarkan kinerja 

lainnya. Sedangkan penghargaan tidak langsung meliputi asuransi, pembayaran liburan, 

tunjangan biaya sakit, program pensiun, dan berbagai manfaat lainnya Siegel dan 

Marconi, 1989 (dalam Ikbal, 2011). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang membuktikan bahwa motivasi ekonomi 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t 

memperoleh nilai t hitung>ttabelvariabel motivasi kualitas sebesar 1,174 < 1,98932 dan 

nilai signifikan sebesar 0,244 > 5%, sehingga H3 ditolak yang artinya motivasi kualitas 

tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Motivasi kualitas 

sebagai dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk memiliki dan meningkatkan 

kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat 

melaksanakan tugas dengan baik dan benar (Thomas, Davis, dan Sheman, 1998 dalam 

Bandi dan Yasmin, 1994). Dari hasil pengujian hipotesis terbukti motivasi kualitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswauntuk mengikuti PPAk. 

Semakin tinggi motivasi kualitas maka semakin tinggi pula minat mahasiswa untuk 

mengikuti PPAk.  Hasil pengujian dalam penelitian ini konsisten dengan temuan Benny 

dan Yuskar (2006), dan Gultom dan Usman (2007) yang membuktikan bahwa motivasi 

kualitas berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

Mahasiswa memahami bahwa audit harus di laksanakan oleh seorang atau lebih yang 

memiliki keahlian pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor sehingga 

mahasiswa yang memiliki kualitas tinggi akan termotivasi untuk mengikuti pendidikan 

lanjut salah satunya PPAk, agar menjadi lebih berkualitas dalam bidang yang di 

tekuninya. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t 

memperoleh nilai t hitung>ttabel variabel biaya pendidikan sebesar 3,316> 1,98932 dan 

nilai signifikan sebesar 0,001< 5%, sehingga H4 diterima yang artinya biaya pendidikan 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Mahasiswa yang akan atau 

telah menempuh pendidikan profesi akuntansi ini tidak begitu memberatkan mahasiswa 
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dikarenakan biaya yang diperlukan cukup murah dan juga waktu yang akan ditempuh 

cukup singkat sehingga tidak begitu memakan banyak biaya. Hal ini juga dapat dilihat 

dari sudut pandang karyawan yang telah bekerja yang menempuh pendidikan profesi 

akuntansi, mereka dapat membiayai biaya kuliahnya sendiri sehingga dapat 

mengimbangi antara besarnya biaya hidup dan biaya kuliah. Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Denziana dan Febriana (2017), Aryani dan Erawati 

(2016), serta Berliana dan Erawati (2017) bahwa persepsi biaya pendidikan berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

 

4. PENUTUP 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi karir, motivasi ekonomi, 

motivasi kualitas, dan biaya pendidikan terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 82 

yang merupakan mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2017 Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, pengambilan data dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden, dapat ditarik kesimpulan, 

Nilai t hitung untuk variabel motivasi karir sebesar 2,012> 1,98932 dan nilai signifikan 

sebesar 0,048< 5%, sehingga H1diterima yang artinya motivasi karir berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Nilai t hitung untuk variabel motivasi 

ekonomi sebesar 0,745 < 1,98932 dan nilai signifikan sebesar 0,459 > 5%, sehingga H2 

ditolak yang artinya motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

mengikuti PPAk. Nilai t hitung untuk variabel motivasi kualitas sebesar 1,174 < 

1,98932 dan nilai signifikan sebesar 0,244 > 5%, sehingga H3 ditolak yang artinya 

motivasi kualitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Nilai t 

hitung untuk variabel biaya pendidikan sebesar 3,316> 1,98932 dan nilai signifikan 

sebesar 0,001< 5%, sehingga H4 diterima yang artinya biaya pendidikan berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAk. Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R
2
 

dengan bantuan program spss, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka 

koefisien determinasi atau adjusted R
2
 sebessar 0,730. Hal ini berarti bahwa 73,00% 

variasi variabel minat mengikuti PPAk dijelaskan oleh variabel motivasi karir, motivasi 

ekonomi, motivasi kualitas, dan biaya pendidikan. Sementara sisanya 27,00% 

diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi penelitian ini. 
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Berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti, Peneliti selanjutnya juga 

diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dimana hal ini akan menambah 

kualitas penelitian yang akan dilakukan. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk 

melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan dapat menggali variabel – variabel 

independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel – variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa untuk 

mengikuti PPAk. 
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