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SARI 
Abdillah, Elia. 2011.“Pengaruh Motivasi Kualitas Dan Motivasi Karir Terhadap 
Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 
(PPA)”.Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I. Drs. Subowo,M.Si. II. Nanik Sri Utaminingsih,SE, 
M.Si, Akt. 
 
Kata kunci : Motivasi, Kualitas, Karir, Minat, Pendidikan Profesi Akuntansi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa tentang pengaruh 
motivasi kualitas dan motivasi karir, baik secara simultan maupun parsial 
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPA) di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Semarang, 
khususnya di Perguruan Tinggi yang sudah menyelenggarakan program 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Hal ini dilatarbelakangi oleh data yang 
menyebutkan tentang rendahnya minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) tersebut, bahkan peminat dari Perguruan 
Tinggi yang bersangkutan jumlahnya masih sangat rendah. Sehingga peneliti 
tertarik untuk meneliti tentang pengaruh faktor-faktor motivasi kaitannya dengan 
minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan Akuntansi 
S1 semester akhir yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri 
dan swasta penyelenggara Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) di Kota 
Semarang. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi 
semester delapan yang masih aktif kuliah di Undip dan Unisbank Semarang. 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
Purposive Proportional Random Sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini 
adalah Motivasi kualitas (X1), dan Motivasi Karir (X2), sedangkan variabel terikat 
(Y) dalam penelitian ini adalah Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Metode pengumpulan data dengan metode 
kuesioner dan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dengan program SPSS versi 16. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwavariabel motivasi kualitas 
menunjukkan responden berada pada tingkat setuju (82,72%). Hal ini berarti 
kualitas merupakan salah satu faktor alasan untuk mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntansi. Begitu pula dengan motivasi karir  menunjukkan responden berada 
pada tingkat setuju (80,64%). Dari analisis hasil regresi diperoleh persamaan 
regresiY=7,560+0,155X1+0,166X2+e. Berdasarkan perhitungan koefisien 
determinasi diperoleh adjusted R2 sebesar 0,32 yang artinya pengaruh yang 
diberikan oleh variabel motivasi kualitas dan motivasi karir terhadap minat 
mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi secara 
simultan sebesar 32% sedangkan sisanya 68% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
yang tidak masuk dalam model regresi ini. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti 
selanjutnya untuk lebih memperluas sampel penulisan dan diharapkan dapat 
menggunakan faktor-faktor atau motivasi-motivasi lain yang berpengaruh 
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntansi (PPA)dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam 
penelitian ini. 
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ABSTRACT 
 

Abdillah,Elia. 2011.”The effect of Quality and Career Motivations to the interest 
of student in Accounting Department to join with Professional Accounting 
Program”. Final Project. Accounting Department, Faculty of Economics, 
Semarang State University. Advisor Drs. Subowo,M.Si. Co Advisor. Nanik Sri 
Utaminingsih, SE, M.Si, Akt. 
 
Keywords: Motivation, quality, career, interest, Profesional Accounting 
Program 

The purpose of this research is for analyze about the effect of quality and 
career motivation, in partial or simultant test to the interest ofstudent in 
accounting department to join with Professional Accounting Program at State and 
Private college which had the program. It’s cause the data mention about the 
lower of interest to join with that program, moreover the interested student from 
that colleges are still very low. So, the the researcher interested to research sbout 
the effect of motivation factors due to the interest to join with Professional 
Accounting Program. 

Population in this research are all student in Accounting Department with  
the last semester of their education in states and private colleges it had 
Professional Accounting Program at Semarang City. The sample of this research 
is accounting students who taking eight semester and still active studying in 
Diponegoro University and Stikubank University Semarang. The method to taking 
sample in this research is purposive proportional random sampling method. The 
independent variable in this research are Quality motivation (X1) and Career 
motivation (X2), whereas the dependent variable (Y) is the interest of student in 
Accounting Department to join with Professional Accounting Program. The data 
collection by use of questionnaire and the analysis method had the use of linear 
regression analysis with SPSS version 16. 

This result indicate that quality motivation refer that respondent in agree 
level (82,72%). It means that quality is one of factor it’s suggesting to join with 
Based on the calculation of adjusted R2 coefficient of determination obtained 
amounted to 0,320. Which means that Quality and Career Motivation can explain 
about the interest of student in Accounting Department to join with professional 
accounting program. It also with career motivation indicate that respondent in 
agree level (80,64%). From the analyze of regression test, obtained the regression 
similarity Y=7,560+0,155X1+0,166X2+e. Based on the calculation of adjusted R2 
coefficient of determination obtained ammounted to 0,320. which means the 
quality and career motivation could explain that the interest of student in 
Accounting Department to join with Professional Accounting Program by 32%, 
the remaining 68% described by other variables not included in this regression 
model. 

This research expectably to give sugestion to the next researcher to more 
increase the sample and use the other factors and motivations which is sugestion 
to the interest of student in accounting department to join with Professional 
Accounting Program with consider the restrictiveness of this research. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan good corporate governance mensyaratkan transparansi dan 

akuntabilitas.  Konsekuensinya, kebutuhan akan profesi akuntan yang profesional 

dan handal merupakan suatu keharusan dan tidak dapat dihindari. Untuk itu 

diperlukan sinergi yang produktif antara dunia pendidikan  dan masyarakat bisnis. 

Menjawab tantangan tersebut, beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan 

Tinggi Swasta menyelenggarakan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) dan 

sekaligus membuka kesempatan bagi lulusan program Strata satu Akuntansi untuk 

memperoleh gelar Akuntan yang profesional serta mampu mengembangkan good 

corporate governance tersebut. 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) adalah pendidikan tambahan pada 

pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi dalam program studi 

Akuntansi. 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 Jenderal Pendidikan Tinggi. 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. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi
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Sebelum SK tersebut dikeluarkan pada tahun 2001, pemberian gelar akuntan 

di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang (UU) 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. Mahasiswa 

yang telah lulus S1 akuntansi di Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, 

Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, 

Universitas Brawijaya, dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara secara otomatis 

akan memperoleh gelar sarjana akuntansi. Untuk meraih gelar sarjana akuntansi, 

mahasiswa dari perguruan lainnya harus menempuh Ujian Negara Akuntansi 

(UNA).  

Menurut Machfoed (1998) dalam Widyastuti, dkk, (2004) proses perolehan 

gelar akuntan yang bersifat diskriminatif tersebut memiliki dua kelemahan yaitu 

timbulnya diskriminasi pemberian gelar akuntan dan tidak meratanya tingkat 

profesionalisme para akuntan di dunia kerja. Alasan-alasan tersebut kemudian 

menyebabkan organisasi profesi akuntan (Ikatan Akuntan Indonesia) dan 

Departemen Pendidikan Nasional melalui Dirjen Dikti merasa perlu meninjau 

kembali peraturan yang berlaku untuk menghasilkan akuntan yang profesional. 

Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.179/U/2001 

tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntan (PPA), dan Surat 

Keputusan Mendiknas No. 180/P/2001 tentang pengangkatan panitia ahli 

persamaan ijazah akuntan, serta ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) 

pada tanggal 28 Maret 2002, antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Dirjen 
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Dikti Depdiknas atas pelaksanaan pendidikan profesi akuntan, yang pada akhirnya 

membuat Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) di Indonesia dapat terealisasi. 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) di selenggarakan di perguruan tinggi 

sesuai dengan persyaratan, tatacara dan kurikulum yang diatur oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI). Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) bertujuan 

menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan 

memberikan kompetensi keprofesiannya. Akuntansi merupakan salah satu jurusan 

di Fakultas Ekonomi yang banyak diminati mahasiswa saat ini. Dari hasil 

penelitian Ariani (2004) dalam Tengker dkk (2007) menyebutkan bahwa rata-rata 

mahasiswa memilih jurusan akuntansi, didorong oleh keinginan mereka untuk 

menjadi profesional di bidang akuntansi. Selain itu mereka juga termotivasi oleh 

anggapan bahwa di masa mendatang akan sangat dibutuhkan oleh banyak 

organisasi dan perusahaan. Mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA) adalah calon akuntan yang nantinya berhak mengikuti Ujian 

Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). Ujian ini merupakan syarat penting untuk 

mendapatkan ijin praktik sebagai akuntan publik. Dengan mengikuti ujian ini, 

diharapkan calon akuntan di masa depan tidak hanya mahir secara teknis namun 

juga mahir secara profesional. Dengan demikian, lulusan PPA nantinya akan 

memiliki daya saing sebagai akuntan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

sarjana ekonomi dari jurusan akuntansi yang tidak mempunyai predikat akuntan.  

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) penting bagi mahasiswa/alumnus 

jurusan akuntansi sebab Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) dapat memberikan 

kontribusi untuk menjadi seorang akuntan yang profesional. Mengingat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ikatan_Akuntan_Indonesia
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pentingnya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) bagi mahasiswa atau alumnus 

jurusan akuntansi maka diperlukan motivasi dari dalam diri mahasiswa terhadap 

minat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA), yang diharapkan 

dapat mencapai tujuan yang diinginkan mahasiswa tersebut. 

Lisnasari (2008),menyebutkan bahwa Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia (FEUI) adalah penyelenggara PPA yang pertama (sejak Maret 2003) 

dan telah menghasilkan lulusan PPA pertama kali di Indonesia. Tahun 2008 lalu, 

PPA FEUI telah menghasilkan 650 lulusan yang telah menjadi akuntan 

beregister.Pada Open House PPA-Maksi FEUI tanggal 14 Mei 2008, pihak PPA 

FEUI menyebutkan bahwa dari angka sebanyak itu, yang merupakan lulusan 

akuntansi FEUI hanya 25 orang (4%). Angka tersebut menunjukkan perbedaan 

mencolok antara jumlah keseluruhan mahasiswa yang mengikuti PPA FEUI 

dengan jumlah mahasiswa PPA FEUI yang merupakan lulusan sarjana S1 

akuntansi FEUI.Di samping itu, jumlah lulusan S1 Akuntansi FEUI yang 

mengikuti PPA jauh lebih kecil daripada jumlah total lulusan S1 Akuntansi FEUI. 

Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Semarang, terutama 

Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Stikubank (UNISBANK) sudah 

cukup lama di tetapkan sebagai universitas penyelenggara Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA). Namun sampai saat ini, mahasiswa yang tertarik untuk 

mengikuti PPA di kedua Perguruan Tinggi di Semarang tersebut masih sangat 

sedikit. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Undip, diketahui bahwa 

dari 87 mahasiswa PPA Undip Tahun ajaran 2010-2011, hanya 34 mahasiswa 

(39%) yang merupakan lulusan S1 Akuntansi FE Undip. Sedangkan menurut 

informasi dari pihak Unisbank, dari 40 mahasiswa yang mengikuti PPA Tahun 
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ajaran2010-2011, hanya 20 mahasiswa (50%) yang merupakan lulusan S1 

Akuntansi FE Unisbank. Angka tersebut menunjukkan bahwa minat untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) di Undip dan Unisbank masih 

sangat rendah dibandingkan dengan jumlah keseluruhan lulusan S1 Akuntansi 

pada kedua perguruan tinggi tersebut. 

Rendahnya minat dalam mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) 

untuk menjadi seorang akuntan dikarenakan membutuhkan tambahan waktu dan 

biaya. Sedangkan lulusan akuntansi lebih banyak memilih untuk langsung 

mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Profesi akuntan publik 

merupakan salah satu pilihan karir yang banyak diminati oleh mahasiswa 

akuntansi. Ini dibuktikan oleh penelitian Wijayanti (2000) dalam Benny dkk., 

(2006) yang menyatakan bahwa mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai 

akuntan publik mengharapkan gaji awal yang tinggi, memperoleh kesempatan 

berkembang yang lebih baik dibandingkan dengan karir yang lain.  

Minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong 

untuk mencapai tujuan.Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek, 

cenderung untuk memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar 

kepada objek tersebut. Namun apabila objek tersebut tidak menimbulkan rasa 

senang, maka ia tidak akan memiliki minat pada objek tersebut.Crow and Crow 

dalam Abror (1993:112) berpendapat bahwa minat erat hubungannya dengan daya 

gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan 

orang, benda atau bisa juga sebagai pengalaman efektif yang dipengaruhi oleh 

kegiatan itu sendiri. Dengan kata lain minat dapat menjadi sebab kegiatan dan 

sebab partisipasi dalam kegiatan itu. Selain itu Crow and Crow mengemukakan 
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juga bahwa minat erat hubungannya dengan dorongan (drive), motif, dan reaksi 

emosional.  

Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk 

melakukan kegiatan tertentu dengan tujuan tertentu. Ada beberapa jenis motivasi 

yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi, antara lain: motivasi mengejar kualitas sebagai akuntan professional, 

motivasi untuk meningkatkan jenjang karir, dan motivasi ekonomis untuk 

meningkatkan penghasilan dan status ekonomi (Suryaningsumdkk, 2004, dalam 

Kusumaningtyas, 2007). Sedangkan Robbins dan Judge (2008:222) 

mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Intensitas berhubungan 

dengan seberapa giat seseorang berusaha. Namun, intensitas yang tinggi belum 

tentu menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan kecuali upaya tersebut 

dikaitkan dengan arah yang menguntungkan. Dengan demikian, kualitas serta 

intensitas upaya harus dipertimbangkan secara bersamaan. Selain itu, motivasi 

memiliki dimensi ketekunan yang merupakan ukuran mengenai berapa lama 

seseorang bisa mempertahankan usahanya. 

Terdapat beberapa teori motivasi yang dijelaskan dalam penelitian ini. 

Menurut Robbins (2002:55), ada dua teori motivasi berdasarkan periode 

pengembangannya, yaitu teori motivasi awal dan teori motivasi kontemporer. 

Teori motivasi awal terdiri atas teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan oleh 

Abraham Maslow, teori X dan Y oleh Douglas McGregor, dan teori motivasi 

higienis yang diajukan oleh ahli psikologi Frederick Hezberg. Sedangkan teori 

motivasi kontemporer terdiri atas teori keadilan yang dipublikasikan oleh Adam, 
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teori ERG oleh Clayton Alderfer, teori harapan yang dirumuskan oleh Victor 

Vroom, teori atribusi oleh Fritz Heider, dan teori kaitan imbalan dengan prestasi. 

Penelitian ini dibuat untuk mengetahui tentang Pengaruh Motivasi Kualitas 

dan Motivasi Karir Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Motivasi kualitas adalah dorongan yang 

timbul dari dalam diri seseorang untuk memiliki dan meningkatkan kualitas atau 

kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar (Widyastuti 

dkk., 2004). Sedangkan motivasi karir adalah dorongan yang timbul dalam diri 

seseorang untuk senantiasa meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka 

mencapai kedudukan, jabatan atau karir yang lebih baik dari sebelumnya 

(Widyastuti dkk., 2004). 

Profesi Akuntan publik merupakan salah satu pilihan karir yang banyak 

diminati oleh mahasiswa akuntansi. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Wijayanti 

(2000) dalam Ariani (2004) dalam Benny (2006) yang menyatakan bahwa 

mahasiswa akuntansi yang memilih karir sebagai akuntan publik mengharapkan 

gaji awal yang tinggi, memperoleh kesempatan berkembang yang lebih baik 

dibanding dengan karir yang lain serta memperoleh pengakuan atas prestasi yang 

telah diraih. 

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain 

Benny dkk. (2006) yang meneliti tentang Pengaruh Motivasi terhadap Minat 

Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA), 

(Studi Pada Perguruan Tinggi di Padang). Penelitian tersebut menyatakan bahwa 

motivasi karir dan motivasi kualitas mempunyai pengaruh yang signifikan 
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terhadap minat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Begitu juga 

dengan Surantadkk.(2006) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Motivasi 

terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA) di Karisidenan Surakarta, menyebutkan bahwa motivasi karir 

dan motivasi kualitas berpengaruh signifikan terhadap minat untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi. Selain itu, penelitian ini kemudian dilanjutkan 

kembali oleh Tengker dkk. (2007) yang meneliti tentang Pengaruh Motivasi Karir 

Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA), (Studi Pada Jurusan Akuntansi FE Unsrat Manado). Dalam 

penelitiannya, Tengker  juga menyebutkan bahwa motivasi karir berpengaruh 

signifikan terhadap minat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi.  

Sebelumnya, Widyastuti dkk. (2004) juga telah berhasil meneliti tentang 

Pengaruh Motivasi Karir terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) pada mahasiswa akuntansi di Perguruan 

Tinggi Negeri dan Swasta di Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian-penelitian 

tersebut, Widyastuti menyimpulkan bahwa motivasi kualitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap minat untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Oleh 

karena perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguji 

kembali apakah terdapat pengaruh motivasi karir dan motivasi kualitas terhadap 

minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi dengan 

Mahasiswa Akuntansi sebagai objek penelitiannya. 

Berdasarkan keterangan tersebut, yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian Widyastuti dkk. (2004), Suranta dkk. (2006), Benny dkk. (2006), 

danTengker dkk. (2007) adalah populasi yang digunakan dalam penelitian-
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penelitian tersebut adalah mahasiswa jurusan akuntansi pada Perguruan Tinggi 

Negeri dan Swasta, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

jurusan Akuntansi semester delapan di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang 

menyelenggarakan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) di Kota Semarang. 

Dengan anggapan bahwa mahasiswa semester delapan lebih mengetahui tentang 

Pendidikan Profesi Akuntansi dan sudah mengikuti mata kuliah auditing. Dengan 

kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) yang 

diselenggarakan oleh Perguruan Tingginya. 

Melihat rendahnya minat mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan 

profesionalisme di tengah tingginya kebutuhan dan tuntutan peningkatan 

profesionalisme akuntan,termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh motivasi mahasiswa Akuntansi (terutama motivasi kualitas dan karir) 

terhadap minat untuk mengikuti PPA di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di 

Kota Semarang khususnya yang menyelenggarakan PPA, dengan anggapan 

bahwa mahasiswa jurusan Akuntansi yang menempuh pendidikan di perguruan 

tinggi penyelenggara PPA mempunyai pengetahuan lebih tentang Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPA) sehingga data yang dihasilkan lebih akurat.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kualitas Dan Motivasi Karir 

Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA)” (Studi Empiris pada: Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di 

Kota Semarang yang Menyelenggarakan PPA).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang ingin dikaji 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Apakah motivasi kualitas dan motivasi karir secara simultan 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA)? 

2) Apakah motivasi kualitas dan motivasi karir secara parsial berpengaruh 

terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPA)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis pengaruh motivasi kualitas dan motivasi karir secara 

simultan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). 

2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi kualitas dan motivasi karir secara 

parsial terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPA). 

1.4 Manfaat Penelitian  

1) Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti bagi mahasiswa akuntansi untuk memberikan 

informasi sebagai pertimbangan tentang pentingnya mengikuti pendidikan 

profesi akuntansi dan bagi mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi, 
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penelitian ini diharapkan dapat lebih memotivasi dalam upaya peningkatan 

profesionalisme karir maupun kualitas diri di bidang akuntansi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

mendukung penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh motivasi 

terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPA). 

2) Manfaat Praktis 

Sebagai masukan bagi lembaga pendidikan penyelenggara Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA) agar meningkatkan sosialisasi dan promosi tentang 

pentingnya Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) kepada mahasiswa 

akuntansi, sehingga lebih banyak lagi mahasiswa yang berminat mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Selain itu, penelitian ini diharapkan 

bisa menjadi motivator dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam 

pengambilan keputusan untuk melanjutkanpendidikan mereka lebih tinggi 

lagi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 
2.1. Kajian Teori 

2.1.1 Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan mengenai 

beberapa kegiatan. Sardiman (1992:76) mengemukakan bahwa minat adalah suatu 

kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi 

yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya 

sendiri. Menurut Winkel (1996:24), minat adalah kecenderungan yang menetap 

dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa 

senang berkecimpung dalam bidang itu. Kemudian Menurut Widyastuti dkk. 

(2004) minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu keinginan setelah 

melihat, mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan 

kebutuhan yang diinginkannya.  

Minat merupakan salah satu aspek psikis manusia yang dapat mendorong 

untuk mencapai tujuan.Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu objek, 

cenderung untuk memberikan perhatian atau merasa senang yang lebih besar 

kepada objek tersebut. Namun apabila objek tersebut tidak menimbulkan rasa 

senang, maka ia tidak akan memiliki minat pada objek tersebut. Crow and Crow 

dalam Abror (1993:112) berpendapat bahwa minat erat hubungannya dengan daya 

gerak yang mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan 

orang, benda atau bisa juga sebagai pengalaman efektif yang dipengaruhi oleh 

kegiatan itu sendiri.Selain itu, Crow andCrow mengemukakan juga bahwa minat 

erat hubungannya dengan dorongan (drive), motif, dan reaksi emosional.  Dengan 
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kata lain minat dapat menjadi sebab kegiatan dan sebab partisipasi dalam kegiatan 

itu. Minat juga disebut sebagai motif yang menunjukkan arah perhatian individu 

terhadap objek yang menarik atau menyenangkannya, maka ia cenderung akan 

berusaha aktif dengan objek tersebut.Adapun tanda-tanda bahwa seseorang telah 

sampai ke taraf ini antara lain adalah mau melakukan sesuatu atas prakarsa 

sendiri, melakukan sesuatu secara tekun, dengan ketelitian dan kedisiplinan yang 

tinggi. Melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya itu dimana saja, kapan 

saja, dan atas inisiatif sendiri. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan pada minat, yaitu:  

a Minat merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang.  

b Minat  menunjukkan  seberapa  keras  seseorang  berani mencoba 

melakukan sesuatu.  

c Minat menunjukkan seberapa banyak upaya yang diusahakan seseorang 

untuk melakukan sesuatu.  

d Minat menunjukkan seberapa suka seseorang terhadap sesuatu.  

Unsur-unsur minat menurut Abror (1993:112) yaitu unsur kognisi dan 

unsur konasi. Unsur kognisi merupakan pengetahuan dan informasi mengenai 

objek yang diminati dan minat terhadap suatu objek ditandai dengan adanya 

kesadaran terhadap objek yang diminatinya. Apabila seseorang telah mempunyai 

pengetahuan dan informasi yang akurat tentang Pendidikan Profesi Akuntansi 

maka orang tersebut dimungkinkan akan tertarik untuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi. Sedangkan unsur konasi merupakan kelanjutan dari unsur 

kognisi yang diwujudkan dalam bentuk adanya kemauan dan hasrat terhadap 
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suatu objek yang diminati. Kemauan tersebut kemudian direalisasikan sehingga 

memiliki kemampuan terhadap suatu bidang atau objek yang diminati.  

Menurut Crow & Crow dalam Abror (1993:135) disebutkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat adalah: 

a.  Faktor Intern, yang termasuk faktor intern yang dapat mempengaruhi minat 

antara lain: 

1)  The factor of inner urgers 

Faktor ini adalah dorongan dari dalam. Faktor ini dititikberatkan pada 

kebutuhan biologis. Minat individual timbul dalam usaha individual untuk 

memenuhi kebutuhan fisik atau jasmaniah. Faktor ini akan menimbulkan 

minat seseorang apabila ada dorongan dari dalam dirinya, bahkan 

dorongan dari orang lain, misalnya dengan melihat iklan atau tayangan 

televisi kemudian berminat untuk melakukan sesuatu. 

2)   Emotional factor 

Dalam faktor ini dinyatakan bahwa suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh 

individu yang dapat dicapai dengan sukses akan menyebabkan perasaan 

yang menyenangkan. Hal ini dapat berakibat pula bisa menambah atau 

memperbesar minat dalam hal tersebut. Faktor emosional ini akan 

mempengaruhi minat apabila sesuatu yang dia kerjakan atau lakukan 

berhasil maka dari keberhasilannya itu akan mendorong seseorang untuk 

menekuni bidang tersebut. 

b. Faktor Ekstern, yang termasuk dalam faktor ekstern yaitu: the factor of social 

motive. Faktor ini adalah motif dalam lingkungan hubungan sosial, 

lingkungan hidup, di mana individu hidup bersama teman-temannya. 
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Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa minat untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi adalah keinginan dan ketertarikan yang timbul akan 

suatu pengalaman dan pengetahuan bukan karena paksaan serta mempunyai 

tujuan yang terarah yaitu untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akutansi. 

2.1.2 Motivasi 

Motivasi adalah dorongan psikologis yang mengarahkan seseorang ke arah 

suatu tujuan. Motivasi membuat keadaan dalam diri individu muncul, terarah, dan 

mempertahankan perilaku. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), 

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. 

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin, yakni movere, yang berarti 

“menggerakkan” (Winardi, 2004:1). Motivasi yang berasal dari kata motif, 

seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut 

merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Jadi motif tersebut merupakan 

suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku, dan di 

dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu. Setiap tindakan yang 

dilakukan oleh manusia selalu di mulai dengan motivasi (niat). 

Berbagai hal yang biasanya terkandung dalam definisi tentang motivasi 

antara lain adalah keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan, dan 

insentif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu motif adalah keadaan 

kejiwaan yang mendorong, mengaktifkan atau menggerakkan dan motif itulah 
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yang mengarahkan dan menyalurkan perilaku, sikap dan tindak tanduk seseorang 

yang selalu dikaitkan dengan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun 

tujuan pribadi masing-masing. Terdapat tiga komponen utama motivasi, yaitu 

kebutuhan, dorongan dan tujuan. Kebutuhan, merupakan segi pertama dari 

motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang apabila ia merasa ada kekurangan 

dalam dirinya. Dorongan sebagai segi kedua motivasi berorientasi pada tindakan 

tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seseorang. Dorongan dapat bersumber 

dari dalam diri seseorang dan dapat pula bersumber dari luar. Segi ketiga motivasi 

adalah tujuan. Dalam teori motivasi, tujuan adalah segala sesuatu yang 

menghilangkan kebutuhan dan mengurangi dorongan. Dengan kata lain, mencapai 

tujuan berarti mengembalikan keseimbangan dalam diri seseorang, baik yang 

bersifat fisiologis maupun yang bersifat psikologis (Siagian,1995:142). 

Motivasi yang ada pada setiap orang tidaklah sama, berbeda-beda antara 

yang satu dengan yang lain. Untuk itu, diperlukan pengetahuan mengenai 

pengertian dan hakikat motivasi, serta kemampuan teknik menciptakan situasi 

sehingga menimbulkan motivasi atau dorongan bagi mereka untuk berbuat atau 

berperilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh individu lain/ organisasi. 

Sardiman (2007:73) menyebutkan bahwa motif dapat diartikan sebagai daya 

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat 

digunakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subyek untuk 

melakukan aktifitas-aktifitas tertentudemi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif 

dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata 

motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah 
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menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan 

untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. 

Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan 

terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, 

bekerja maupun dalam kehidupan lainnya. Kajian tentang motivasi telah sejak 

lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, 

terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja (prestasi) 

seseorang. Dalam konteks studi psikologi, Makmun (2003) dalam Sudrajat (2008) 

mengemukakan bahwa untuk memahami motivasi individu dapat dilihat dari 

beberapa indikator, diantaranya: (1) durasi kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) 

persistensi pada kegiatan; (4) ketabahan, keuletan dan kemampuan dalam 

menghadapi rintangan dan kesulitan; (5) devosi (pembaktian diri) dan 

pengorbanan untuk mencapai tujuan; (6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai 

dengan kegiatan yang dilakukan; (7) tingkat kualifikasi prestasi atau produk 

(output) yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap 

sasaran kegiatan. 

Menurut Hadiwityo (2002) dalam Wahyu (2007), motivasi adalah keadaan 

kejiwaan dan sikap mental seseorang yang membebankan energi, mendorong 

kegiatan/ menggerakkan dan mengendalikan/ menyalurkan perilaku ke arah 

mencapai kebutuhan yang memberikan kepuasan/ mengurangi 

ketidakseimbangan. Sedangkan menurut Hadiprojo (1990) dalam 

Kusumaningtyas (2007), motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu 

untuk mencapai tujuan individual. 
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Begitu juga motivasi menurut Koontz dalam Hasibuan (2003:97) yang 

menyatakan “motivation refers to the drive and effort to satisfy a want or goal”, 

yang artinya motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan 

kebutuhan atau suatu tujuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang ke arah 

mencapai kebutuhan yang memberikan kepuasan dengan melakukan kegiatan-

kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan individual. 

Menurut Robbins (2002:55), motivasi terbentuk karena suatu kebutuhan 

yang tidak terpenuhi menciptakan ketegangan, sehingga merangsang dorongan 

dalam diri individu. Dorongan-dorongan ini menghasilkan suatu pencarian untuk 

menemukan tujuan-tujuan tertentu yang jika tercapai, akan memuaskan kebutuhan 

dan menyebabkan penurunan ketegangan. 

Proses motivasi dasar tersebut terlihat dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Proses Motivasi Dasar (Robbins, 2002:55) 

Ada beberapa teori tentang motivasi, antara lain : 

a. Teori Motivasi Awal 

1) Teori Hierarki Kebutuhan 

Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia 

memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk 

piramid, orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat 
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kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hierarki Kebutuhan Maslow, dimulai dari 

kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih kompleks, yang 

hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Kebutuhan pada suatu 

peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada 

peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut antara lain: 

a) Kebutuhan fisiologis, meliputi rasa lapar, rasa haus, dan sebagainya. 

b) Kebutuhan rasa aman, meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan 

emosional. 

c) Kebutuhan sosial, meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan 

persahabatan. 

d) Kebutuhan akan penghargaan, meliputi faktor-faktor internal seperti harga 

diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor-faktor eksternal seperti status, 

pengakuan, dan perhatian. 

e) Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi seseorang sesuai 

dengan kecakapannya meliputi pertumbuhan, pencapaian, potensi seseorang, 

dan pemenuhan kebutuhan diri sendiri. 

Maslow memisahkan lima kebutuhan kedalam urutan-urutan yang lebih 

tinggi dan lebih rendah. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman dideskripsikan 

sebagai kebutuhan tingkat bawah (lower order needs), sedangkan kebutuhan 

sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri sebagai kebutuhan tingkat atas (higher 

order needs). Perbedaan antara kedua tingkatan tersebut didasarkan pada dasar 

pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal didalam diri 

seseorang, sementara kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi secara 
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eksternal oleh hal-hal seperti imbalan kerja, kontrak serikat kerja, dan masa 

jabatan. 

Gambar lima tingkatan kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 
 
 
Gambar 2.2 Hierarki Kebutuhan Maslow (Robbins, 2002 : 56) 
 
 

2) Teori X dan Teori Y 

Douglas McGregor mengajukan dua pandangan yang berbeda mengenai 

manusia. Seseorang itu pada dasarnya bersifat negatif, diberi nama Teori X, dan 

yang lainnya pada dasarnya bersifat positif, disebut Teori Y. Setelah mengkaji 

cara para manajer berhubungan dengan para karyawan, McGregor bahwa 

pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok 

asumsi tertentu dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka 

terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. 

Menurut Teori X, empat asumsi yang dimiliki oleh manajer adalah: 

(1) Karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin 

berusaha untuk menghindarinya. 

(2) Karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipaksa, 

dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuan. 

(3) Karyawan akan menghindari tanggungjawab dan mencari perintah formal bila 

mungkin. 
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(4) Sebagian karyawan menempatkan keamanan diatas semua faktor lain terkait 

pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. 

Bertentangan dengan pandangan-pandangan negatif mengenai sifat-sifat 

manusia dalam Teori X, McGregor menyebutkan empat asumsi positif yang 

disebutkan sebagai Teori Y, antara lain: 

(1) Karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenagkan, seperti halnya 

istirahat atau bermain. 

(2) Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai 

berbagai tujuan. 

(3) Karyawan bersedia belajar untuk menerima, bahkan mencari tanggungjawab. 

(4) Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke 

seluruh populasi, dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi 

manajemen. 

McGregor berpendapat bahwa teori X berasumsi bahwa kebutuhan-

kebutuhan tingkat yang lebih rendah mendominasi individu. Sedangkan teori Y 

berasumsi bahwa kebutuhan-kebutuhan tingkat yang lebih tinggi mendominasi 

individu. 

3) Teori Dua Faktor/Teori Motivasi Higienis 

Teori ini diajukan oleh Frederick Herzberg pada pertengahan tahun 1960-an. 

Teori Herzberg terdiri dari dua faktor motivasi, yaitu faktor motivasional dan 

faktor hygiene. Menurut teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-

hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber 

dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene adalah 
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faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang 

turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. 

Menurut Herzberg dalam Winardi (2004:87), yang tergolong sebagai faktor 

motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, 

kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir dan pengakuan orang lain. 

Sedangkan faktor-faktor hygiene mencakup antara lain status seseorang dalam 

organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang 

dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para 

penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja 

dan sistem imbalan yang berlaku. 

Teori dua faktor tidak begitu didukung dalam literatur dan menuai banyak 

kritikan, meliputi: 

(1) Prosedur yang digunakan Hezberg dibatasi oleh metodologinya. Ketika 

segalanya berjalan dengan baik, individu-individu cenderung memuji diri 

mereka sendiri. Sebaliknya, mereka menyalahkan kegagalan pada lingkungan 

ekstrinsik. 

(2) Keandalan metodologi Hezberg diragukan. Para penilai harus membuat 

berbagai interpretasi, sehingga mereka dapat menggabungkan penemuan 

dengan menginterpretasikan respons seseorang dalam perilaku tertentu ketika 

mencoba respons yang sama dengan cara yang berbeda. 

(3) Tidak ada ukuran kepuasan yang digunakan secara keseluruhan. Seseorang 

mungkin tidak menyukai bagian dari suatu pekerjaan tersebut bisa diterima 

secara menyeluruh. 
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(4) Teori tersebut tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya. Teori dua faktor 

mengabaikan variabel-variabel situasional. 

(5) Hezberg mengasumsikan hubungan antara kepuasan dan produktivitas, tetapi 

metodologi penelitian yang digunakannya hanya melihat kepuasan dan tidak 

melihat produktivitas. Untuk membuat penelitian ini relevan, seseorang harus 

mengasumsikan suatu hubungan yang kuat antara kepuasan dan produktivitas.  

b. Teori-Teori Motivasi Kontemporer 

1) Teori Tiga Kebutuhan 

David McClelland dan kawan-kawan telah mengajukan tiga motif atau 

kebutuhan utama yang relevan yaitu, pencapaian, kekuatan, dan hubungan. 

Hal-hal tersebut didefinisikan sebagai berikut: 

a) Kebutuhan akan prestasi (Need for achievement), yaitu dorongan untuk 

unggul, untuk mencapai sederetan standar guna meraih kesuksesan. 

b) Kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power), merupakan kebutuhan 

untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang diinginkan. 

c) Kebutuhan akan afiliasi (Need for afiliation), yaitu hasrat akan hubungan 

persahabatan dan kedekatan antarpersonal. 

Beberapa orang memiliki dorongan yang sangat kuat untuk sukses, 

dorongan ini adalah kebutuhan untuk berprestasi. Dari penelitian mengenai 

kebutuhan untuk berprestasi, McClelland menemukan bahwa orang-orang 

yang berprestasi membedakan diri mereka dengan yang lainnya dari hasrat 

mereka untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Mereka mencari 

situasi dimana mereka dapat memenuhi tanggungjawab pribadi untuk 

menemukan solusi terhadap suatu masalah, menerima umpan balik yang cepat 
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dan tidak ambigu tentang kinerja mereka, dan menentukan tujuan yang cukup 

menantang. 

 Kebutuhan akan kekuasaan adalah hasrat untuk mendapatkan pengaruh 

dan mengendalikan orang lain. Individu yang memiliki kebutuhan ini 

menikmati kewenangan yang dimilikinya, berjuang untuk mempengaruhi 

orang lain, lebih menyukai situasi persaingan dan berorientasi pada status, 

serta cenderung untuk lebih menaruh perhatian yang besar terhadap prestise 

dan pengaruhnya terhadap orang lain daripada kinerja yang efektif. 

Kebutuhan ketiga yang diajukan oleh McClelland adalah kebutuhan akan 

affiliasi. Individu dengan kebutuhan affiliasi yang tinggi berusaha keras untuk 

persahabatan, lebih menyukai situasi kooperatif daripada kompetitif, dan 

hubungan yang melibatkan tingkat saling pengertian yang tinggi. (Robbins, 

2002:62). 

2) Teori Keadilan 

Teori keadilan dipublikasikan oleh Adam pada tahun 1963. Dalam teori ini, 

kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu 

adalah jika orang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. 

Ketidakadilan dibagi menjadi dua bentuk dan keduanya diakibatkan dari peran 

motivasi yang merugikan satu sama lain. Jika para individu merasa bahwa kualitas 

dari suatu kejadian adalah tidak layak, maka ketidakpuasan akan menimbulkan 

kemarahan dan frustasi atas kejadian tersebut. Jika mereka merasa kualitas dari 

suatu kejadian adalah tidak baik dan tidak menguntungkan, maka hal tersebut 

akan menimbulkan perasaan bersalah. Apabila ketidakadilan dapat mempengaruhi 

motivasi, para individu akan termotivasi untuk mengurangi ketegangan yang 
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disebabkan karena merasakan sesuatu yang tidak adil. Dengan kata lain, besarnya 

ketidakpuasan akan mempengaruhi motivasi. (Ikhsan dan Ishak, 2008:53). 

3) Teori ERG 

Teori dari Clayton Alderfer ini mengetengahkan teori motivasi ERG yang 

didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan (exsistence), hubungan 

keterikatan (relatedness), dan pertumbuhan (growth). Teori ini sedikit berbeda 

dengan teori Maslow. Disini Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang 

lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi maka manusia akan kembali pada 

gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu kewaktu dan dari 

situasi ke situasi. Teori ini lebih konsisten dengan pengetahuan kita mengenai 

perbedaan individual diantara orang-orang. 

4) Teori Harapan 

Secara komprehensif dan sistematik dirumuskan oleh Victor Vroom. Teori 

harapan disebut juga teori valensi atau teori instrumentalis. Ide dasar dari teori ini 

adalah bahwa motivasi ditentukan oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh 

seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Variabel-variabel kunci dalam teori 

harapan adalah usaha (effort), hasil (income), harapan (expectancy), instrumen-

instrumen yang berkaitan dengan hubungan antara hasil tingkat pertama dengan 

hasil tingkat kedua, hubungan antara prestasi dan imbalan atas pencapaian 

prestasi, serta valensi yang berkaitan dengan kadar kekuatan dan keinginan 

seseorang terhadap hasil tertentu. 

Dalam teorinya, Vroom menyebutkan bahwa motivasi merupakan akibat 

suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan 

bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, 
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apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka 

untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. 

Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan berkata bahwa jika 

seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu 

cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal 

yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang 

diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. 

5) Teori Atribusi 

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan 

suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori ini dikembangkan oleh Fritz 

Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi 

antara kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari 

dalam diri seseorang seperti, kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal 

(external forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti, kesulitan 

dalam pekerjaan atau keberuntungan. Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan 

termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. 

6) Teori Kaitan Imbalan dengan Prestasi.  

Teori ini menyebutkan bahwa motivasi seorang individu sangat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk pada 

faktor internal adalah : (a) persepsi seseorang mengenai diri sendiri; (b) harga diri; 

(c) harapan pribadi; (d) kebutuhan; (e) keinginan; (f) kepuasan kerja; (g) prestasi 

kerja yang dihasilkan. Sedangkan faktor eksternal mempengaruhi motivasi 

seseorang, antara lain ialah : (a) jenis dan sifat pekerjaan; (b) kelompok kerja 

dimana seseorang bergabung; (c) organisasi tempat bekerja; (d) situasi lingkungan 
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pada umumnya; (e) sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya. 

(Winardi, 2004:11). 

Motivasi berkaitan erat dengan tujuan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

terdapat tiga fungsi motivasi yaitu: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat. Dalam hal ini motivasi merupakan 

motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang harus 

dikerjakan guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan kegiatan-kegiatan 

yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.  

 

2.1.3 Motivasi kualitas 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), kualitas didefinisikan 

sebagai tingkat baik buruknya sesuatu. Selain definisi tersebut, Achmad (2003) 

dalam Kusumaningtyas (2007) berpendapat bahwa kualitas atau mutu adalah 

derajat, ukuran, baik/buruk dan tinggi rendahnya sesuatu. Sedangkan menurut 

Goetsch & Davis (1994) dalam Tjiptono & Chandra (2007:110), kualitas adalah 

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, 

proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas juga 

didefinisikan sebagai Conformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang 

disyaratkan atau distandarkan (Crosby, dalam Martiningsih, 2009). Menurut 

Tjiptono (2004:1), kualitas mempunyai definisi yang berbeda-beda antara 
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pendapat satu ahli dengan ahli lainnya. Beberapa contoh definisi kualitas yang 

kerapkali dijumpai antara lain: (1) kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan, (2) 

kecocokan untuk pemakaian, (3) perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan, (4) 

bebas dari kerusakan atau cacat (dalam hal ini kualitas produk), (5) pemenuhan 

kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat (dalam hal ini kualitas jasa), 

(6) sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan (dalam hal ini kualitas jasa). 

Berdasarkan definisi kualitas tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan 

motivasi kualitas adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk 

memiliki dan meningkatkan kualitas atau kemampuannya dalam melaksanakan 

tugasnya dengan baik dan benar (Widyastuti, dkk, 2004). Yusuf (2000) dalam 

Widyastuti (2004) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas profesi 

akuntan diperlukan pendidikan profesional yang berkelanjutan yaitu Pendidikan 

Profesi Akuntansi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitassangat 

mempengaruhi minat mahasiswa dalam mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. 

2.1.4 Motivasi Karir 

Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa 

kerja seseorang. Karir bisa juga diartikan sebagai suatu kondisi yang 

menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan organisasi. Sebagai 

suatu konsep, karir dapat dilihat sebagai posisi yang dipegang individu dalam 

suatu jabatan di suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu (Wahyu, 2007).  

Menurut Kunartinah (2003) dalam Kusumaningtyas (2007), karir dapat dilihat 

dari berbagai cara antara lain: (1) posisi yang dipegang individu dalam suatu 

jabatan di suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. (2) dalam kaitannya 
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dengan mobilitas dalam suatu organisasi. (3) tingkat kemapanan kehidupan 

seseorang setelah mencapai tingkatan umur tertentu yang ditandai dengan 

penampilan dan gaya hidup seseorang. 

Menurut Dessler (2007:4), karir adalah posisi pekerjaan yang dimiliki 

seseorang selama bertahun-tahun. Sedangkan menurut Gutteridge (1993) dalam 

Gomes (2003:213), karir merupakan urutan dari kegiatan-kegiatan dan perilaku-

perilaku yang terkait dengan kerja dan sikap, nilai, dan aspirasi-aspirasi yang 

terkait sepanjang masa hidup seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karir 

adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu 

tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku dan motivasi dalam individu.  

Motivasi karir dapat diukur dengan mengetahui seberapa besar keinginan 

seseorang dalam meningkatkan karirnya yaitu memperoleh kesempatan promosi 

jabatan, pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang, mendapat perlakuan 

professional, mendapatkan pengetahuan berkaitan dengan pertanggungjawaban 

dalam bekerja, meningkatkan kemampuan berprestasi, mampu melaksanakan 

beban pekerjaan dengan baik, dan mendapatkan pengetahuan yang berkaitan 

dengan dunia pekerjaannya (Widyastuti dkk. 2004, dalam Wahyu, 2007).  

Collarelli dan Bishop (1990) dalam Cheng et. al (2001) berpendapat 

bahwa keinginan untuk berkarir lebih baik, dapat memotivasi seseorang untuk 

meningkatkan kualitas atau keahliannya sehingga mendorong minat seseorang 

untuk menempuh pendidikan lebih tinggi yang menunjang karirnya. 

Komponen utama karir terdiri atas alur karir, tujuan karir, perencanaan 

karir dan pengembangan karir. Alur karir adalah pola pekerjaan yang berurutan 

yang membentuk karir seseorang. Tujuan karir merupakan pernyataan tentang 
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posisi masa depan di mana seseorang berupaya mencapainya sebagai bagian dari 

karir hidupnya. Tujuan ini menunjukkan kedudukan seseorang sepanjang karir 

pekerjaannya. Perencanaan karir merupakan proses di mana seseorang menyeleksi 

tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan 

pengembangan karir seseorang meliputi perbaikan-perbaikan personal yang 

dilakukan untuk mencapai rencana dan tujuan karirnya. 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi karir adalah 

dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk senantiasa meningkatkan 

kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai kedudukan, jabatan atau karir 

yang lebih baik dari sebelumnya (Widyastuti, dkk, 2004). Stole (1976) dalam 

Benny, dkk (2006) menyatakan bahwa berkarir di Kantor Akuntan Publik (KAP) 

merupakan suatu karier yang memberikan penghargaan secara finansial dan 

pengalaman bekerja yang bervariasi.  

2.1.5 Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) 

Pendidikan profesi akuntansi (PPA) adalah pendidikan tambahan pada 

jalur pendidikan sekolah setelah program sarjana ilmu ekonomi pada jurusan 

akuntansi. Tujuan pendidikan profesi akuntansi (PPA) adalah menghasilkan 

lulusan yang menguasai keahlian profesi akuntansi. Profesi akuntansi mempunyai 

peranan penting dalam menyediakan informasi yang berkualitas diantaranya 

memenuhi standar pengungkapan. Akuntan harus mempunyai tanggung jawab 

moral untuk memberikan informasi secara lengkap dan jujur mengenai kerja 

perusahaan kepada pihak pengguna informasi. Tanggung jawab moral ini 

diwujudkan dalam kompetensi dan objektifitas profesi akuntansi. Selain itu, 

akuntan dituntut untuk bersikap independen dalam setiap pelaksanaan tugasnya 
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serta menghindari konflik kepentingan pembuat dan pengguna informasi 

keuangan. 

Banyak masalah yang terjadi pada berbagai bisnis yang ada saat ini 

melibatkan profesi akuntan. Sorotan yang diberikan kepada profesi ini disebabkan 

oleh berbagai faktor diantaranya praktik-praktik profesi yang mengabaikan 

standar akuntansi bahkan etika. Perilaku tidak etis merupakan isu yang relevan 

bagi profesi akuntan saat ini. Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan 

berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan 

oleh akuntan publik. Pengembangan dan kesadaran etik memainkan peran kunci 

dalam setiap profesi akuntan. Profesi akuntan tidak terlepas dari etika bisnis yang 

mana aktivitasnya melibatkan aktivitas bisnis yang perlu pemahaman dan 

penerapan etika profesi seorang akuntan (Tengker, 2007).   

Akuntansi mempunyai tanggung jawab profesional terhadap asosiasi 

profesi yang berpegang teguh pada standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi. 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan organisasi profesi telah 

melahirkan standar profesi akuntansi yang digunakan sebagai pedoman praktik 

akuntansi, meliputi Standar Akuntansi Indonesia, Standar Profesional Akuntan 

Publik, dan Kode Etik Jabatan Akuntan (Laela, 1997).  

Menurut Kholis (2003) dalam Wahyu  (2007), lahirnya Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA) dalam sejarah profesi dan pendidikan akuntansi di Indonesia 

dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu (1) kebutuhan dan pemahaman masyarakat 

akan profesi akuntansi, (2) peranan sentral Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

sebagai wadah organisasi akuntan, dan (3) peranan pemerintah dalam 

mengembangkan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). 
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2.2 Kerangka Berpikir 

Akuntansi merupakan bidang yang mempunyai peranan penting dalam 

menyediakan informasi-informasi akuntansi yang berkualitas. Pendidikan 

akuntansi pada perguruan tinggi negeri maupun swasta diharapkan akan 

menghasilkan profesional-profesional di bidang akuntansi. Untuk memenuhi 

kualifikasi sebagai profesional yang berkualitas, mampu bersaing dan memiliki 

keunggulan kompetitif di bidang akuntansi, seorang sarjana ekonomi jurusan 

akuntansi yang berkeinginan untuk menjadi seorang akuntan terlebih dahulu harus 

melalui pendidikan khusus keprofesian akuntansi yang disebut Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA). Setelah lulus mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) 

ini, maka mahasiswa berhak menyandang gelar akuntan yang disingkat akt.  

Akuntan adalah suatu gelar profesi yang pemakaiannya dilindungi oleh 

peraturan (Undang-undang No. 34 Tahun 1954). Peraturan ini mengatakan bahwa 

gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan 

pendidikannya dari perguruan tinggi yang diakui menurut peraturan tersebut dan 

telah terdaftar pada Departemen Keuangan yang dibuktikan dengan pemberian 

nomor register (Regar, 1993:7). Adapun pengetahuan yang dianggap telah 

dikuasai adalah keahlian profesi yang diperolehnya selama pendidikan di 

perguruan tinggi yaitu pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi 

keuangan dari tingkat dasar sampai ke tingkat lanjutan, akuntansi biaya, 

manajemen, pemerintahan, sistem akuntansi dan auditing atau pemeriksaan 

keuangan. 

Keahlian profesi akuntan didukung oleh ilmu pengetahuan yang terkait dan 

yang diperlukan kelak untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai akuntan yaitu 
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ilmu ekonomi, manajemen, termasuk pembelanjaan perusahaan dan masalah 

perpajakan, dll. Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) mempunyai tujuan untuk 

menghasilkan lulusan yang menguasai keahlian di bidang profesi akuntansi dan 

memberikan kompetensi keprofesian akuntansi. 

Variabel independen dari penelitian ini ada dua yaitu,  motivasi karir dan 

motivasi kualitas. Sedangkan variabel dependennya adalah minat mahasiswa 

untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Kedua variabel independen 

yaitu motivasi karir dan motivasi kualitas menunjukkan bahwa motivasi-motivasi 

tersebut kemungkinan besar berperan pada mahasiswa untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). 

2.2.1 Hubungan Motivasi Kualitas dengan Minat 

Motivasi kualitas merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang 

untuk memiliki dan meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang 

yang ditekuni sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Dengan 

adanya motivasi kualitas yang tinggi maka akan timbul minat yang besar untuk 

mengembangkan potensi diri seseorang. 

2.2.2 Hubungan Motivasi Karir dengan Minat 

Motivasi karir merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk 

meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai kedudukan, 

jabatan atau karir yang lebih baik dari sebelumnya. Profesi Akuntan publik 

merupakan salah satu pilihan karir yang banyak diminati oleh mahasiswa 

akuntansi. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Wijayanti (2000) dalam Ariani 

(2004) dalam Benny (2006) yang menyatakan bahwa mahasiswa akuntansi yang 

memilih karir sebagai akuntan publik mengharapkan gaji awal yang tinggi, 
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memperoleh kesempatan berkembang yang lebih baik dibanding dengan karir 

yang lain serta memperoleh pengakuan atas prestasi yang telah diraih. Apabila 

seseorang telah mempunyai motivasi yang tinggi untuk meningkatkan karirnya, 

maka akan timbul minat dari dirinya untuk mewujudkan keinginannya. 

2.2.3Hubungan Motivasi Kualitas dan Motivasi Karir dengan Minat 

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli menyatakan bahwa minat 

mahasiswa mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi dipengaruhi oleh faktor untuk 

meningkatkan kualitas sebagai seorang akuntan dan untuk mendapatkan karir 

yang diinginkan. Mahasiswa yang mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

biasanya memilih karir atau profesi sebagai akuntan publik karena profesi akuntan 

publik dianggap profesi yang lebih bergengsi dibandingkan karir akuntan yang 

lain karena lebih banyak bekerja dengan para ahli dan juga merupakan profesi 

dengan pendapatan finansial yang besar. 

Dengan adanya motivasi atau dorongan dari dalam diri untuk meningkatkan 

karir dan kualitas diriitulah, maka mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi itu 

menjadi sangat penting. Selain itu, semakin tinggi kualitas diri seseorang, maka 

dimungkinkan akan turut meningkatkan jenjang karir seseorang dan prestasinya 

dalam pekerjaan.Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan mengambil kesimpulan 

bahwa motivasi kualitas dan motivasi karir mempengaruhi minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Dengan 

demikian, maka dapat disusun kerangka pemikiran seperti tampak pada gambar 

sebagai berikut: 
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 Gambar 2.3. Kerangka Berpikir 

2.3  Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran di muka, maka dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H1:Motivasi kualitas dan motivasi karir secara simultan berpengaruh 

terhadap Minat mahasiswa Akuntansi untuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPA). 

H2 : Motivasi kualitas dan motivasi karir secara parsial berpengaruh terhadap 

Minat mahasiswa Akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi Kualitas 

Motivasi Karir 

Minat Mahasiswa  Akuntansi 
untuk Mengikuti Pendidikan 
Profesi Akuntansi (PPA). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa jurusan Akuntansi S1 yang 

masih aktif  kuliah pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di 

Kota Semarang yang menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPA). Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Profesi Akuntansi di Kota 

Semarang ada dua yaitu, Universitas Diponegoro dan Universitas Stikubank. 

3.2 Populasi Dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan Akuntansi 

S1 semester akhir (semester delapan) yang sedang menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi negeri dan swasta penyelenggara Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPA) di Kota Semarang. Terdapat dua universitas negeri dan swasta di Kota 

Semarang yang menyelenggarakan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA), yaitu 

Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Stikubank (UNISBANK).Di 

Universitas Diponegoro Semarang terdapat 153 mahasiswa jurusan Akuntansi 

semester akhir (semester delapan) yaitu mahasiswa angkatan Tahun 2007 yang 

masih aktif kuliah, sedangkan di Unisbank Semarang sebanyak 143 mahasiswa, 

jadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 296 mahasiswa. 

3.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi semester akhir 

(semester delapan) yang masih aktif kuliah di Undip dan Unisbank Semarang.  
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3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menentukan batas 

minimal jumlah sampel dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan 

rumus Slovin : 

 N 
 n =        

 1  + Ne² 
 

Keterangan: 

 n = ukuran sampel 

 N = ukuran populasi 

 e = kelonggaran  ketidaktelitian  karena  kesalahan pengambilan  sampel 

 yang ditolerir, dalam penelitian adalah 10%. 

Berdasar rumus tersebut maka besar sampel yang diambil adalah: 

 n  =    296  
 1 + 296(0,1)² 
 
 n   =   296   =   74,7474 dibulatkan menjadi 75 responden. 
 3,96 

Dalam menentukan pembagian jumlah kuesioner pada masing-masing 

Perguruan Tinggi yang dituju, peneliti menggunakan metode  proportional 

random sampling.Pada penelitian ini, kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 

eksemplar, dengan pembagian secara imbang atau proportional sejumlah 50 

eksemplar ditujukan ke UNDIP dan 50 eksemplar untuk UNISBANK. Kuesioner 

kemudian dibagikan kepada mahasiswa jurusan Akuntansi yang sesuai dengan 

kriteria sampel penelitian secara random atau acak dari keseluruhan jumlah 

populasi yang ada. 
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3.3 Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel independen (variabel bebas) 

Terdapat dua macam variabel independen dalam penelitian ini yaitu motivasi 

kualitas dan motivasi karir. 

1) Motivasi Kualitas 

Motivasi kualitas merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 

untuk memiliki dan meningkatkan kualitas atau kemampuannya dalam 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Menurut Goetsch & Davis (1994) 

dalam Tjiptono & Chandra (2007:110), kualitas adalah kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan. 

Motivasi kualitas dapat diukur menggunakan indikator-indikator sebagai 

berikut: (1) Keahlian dalam bidang akuntansi, praktek audit dan perpajakan. (2) 

Pengetahuan dalam bidang akuntansi manajemen. (3) Pengetahuan tentang 

akuntansi keuangan. (4) Pengetahuan tentang pasar modal. (5) Pemahaman  

mengenai lingkungan bisnis. (6) Kemampuan interpersonal, seperti kemampuan 

menyelesaikan masalah, dsb. 

2) Motivasi Karir 

Motivasi karir adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk 

senantiasa meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai 

kedudukan, jabatan atau karir yang lebih baik dari sebelumnya. Menurut 

Kunartinah (2003) dalam Kusumaningtyas (2007), karir dapat dilihat dari 

berbagai cara antara lain: (1) posisi yang dipegang individu dalam suatu jabatan di 

suatu perusahaan dalam kurun waktu tertentu. (2) posisi dalam kaitannya dengan 
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mobilitas dalam suatu organisasi. (3) tingkat kemapanan kehidupan seseorang 

setelah mencapai tingkatan umur tertentu yang ditandai dengan penampilan dan 

gaya hidup seseorang. 

Motivasi karir dapat diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: 

(1) Kesempatan promosi jabatan. (2) Kemampuan berprestasi dalam pekerjaan. 

(3) Memperluas akses dan jaringan dengan dunia kerja. (4) Rasa tanggungjawab 

pekerjaan kaitannya dengan klien, rekan seprofesi, dan masyarakat umum. (5) 

Profesionalisme dan kebanggaan dalam profesi akuntansi. (6) Mendapatkan 

pengetahuan berkaitan dengan peran dan tanggung jawab yang akan dimiliki 

ketika berada di tengah-tengah masyarakat. 

Kedua variabel tersebut diukur menggunakan kuesioner yang hasilnya berupa 

skor atau point yang diukur dengan Skala Likert, yaitu dari skala 1 sampai 

5.Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari kuesioner yang 

digunakan oleh Widyastuti dkk. (2004). Kuesioner terdiri atas 21 pertanyaan, 

dengan pembagian motivasi kualitas 11 pertanyaan dan motivasi karir 10 

pertanyaan. Sikap responden yang ”sangat tidak setuju” diwakili oleh point1 yang 

dapat diartikan bahwa faktor tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

minat mahasiswa untuk mengikuti PPA. Sedangkan sikap responden yang ”sangat 

setuju ”diwakili oleh point5 yang berarti bahwa faktor tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPA. 

3.3.2 Variabel dependen (variabel terikat) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Minat adalah keinginan 

yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati dan 
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membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya. 

Variabel minat  mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA) dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut: 1) PPA 

mampu menghasilkan lulusan yang menguasai keahlian di bidang profesi 

Akuntansi. 2) PPA dapat membantu kesuksesan karir dalam profesi akuntansi. 3) 

PPA merupakan sarana untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan 

pembayaran finansial yang besar. 4) PPA dapat membantu perkembangan profesi 

akuntansi. 

Variabel ini juga diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari 

penelitian Widyastuti dkk. (2004) dengan 5 pertanyaan yang masing-masing 

diukur dengan Skala Likert, yaitu dari skala 1 sampai 5. Sikap responden yang 

”sangat tidak setuju” diwakili oleh point1 yang dapat diartikan bahwa minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPA tidak dipengaruhi oleh faktor tersebut 

secara signifikan. Sedangkan sikap responden yang ”sangat setuju” diwakili oleh 

point5 yang berarti bahwa variabel minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

PPA dipengaruhi secara signifikan oleh faktor tersebut. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data 

yang diambil secara langsung dari objek penelitian. Data primer tersebut berupa 

kuesioner yang disebar ke Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi yang menjadi 

objek penelitian. Dengan demikian, maka sumber data disebut responden, yaitu 

orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik 

pertanyaan tertulis maupun lisan. 
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner. 

Sebelum menyebarkan kuesioner, peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

cara meminta ijin kepada pihak PTN & PTS yang menjadi objek penelitian 

terlebih dahulu.Kuesioner  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah  

kuesioner  dalam  bentuk  tertutup, artinya angket disajikan dalam bentuk 

sedemikian rupa sehingga responden tinggal memilih atau memberikan tanda 

silang atau check list pada kolom yang disediakan. Jika mengukur variabel 

motivasi karir dan motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) ini melalui angket, maka akan 

diperoleh data yang bersifat kualitatif. Untuk mengubah data menjadi data 

kuantitatif, digunakan skala Likert. 

Skala Likert merupakan skala yang terdiri dari sejumlah pernyataan yang 

meminta reaksi responden. Biasanya reaksi itu diungkapkan dari tingkat setuju 

sekali (SS) sampai tidak setuju sekali (TSS). Setiap respon diberi nilai bilangan 

(Rakhmat, 2005:94). Sedangkan dalam penelitian ini, penulis membuat daftar 

pertanyaan yang ditujukan kepada responden dengan memberikan lima alternatif 

pilihan jawaban pada pertanyaan yang diajukan dengan kriteria penilaian sebagai 

berikut: (1) Sangat Tidak Setuju (STS); (2) Tidak Setuju (TS); (3) Kurang Setuju 

(KS); (4) Setuju (S); (5) Sangat Setuju (SS). Dari kuesioner tersebut, responden 

diminta untuk menyatakan persepsinya dengan memilih salah satu nilai dalam 

skala 1 (STS) sampai skala 5 (SS). 

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut diadopsi dari kuesioner 

yang digunakan oleh Widyastuti dkk. (2004). Kuesioner terdiri atas 26 
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pertanyaan, dengan tiga pembagian yaitu 11 pertanyaan untuk mengukur motivasi 

kualitas, 10 pertanyaan untuk mengukur motivasi karir, dan 5 pertanyaan untuk 

mengukur variabel minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA). 

3.5.  Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.5.1. Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2006:45).Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

analisa butir yaitu mengkorelasikan antara skor item instrumen dengan skor total 

menggunakan korelasi PearsonProduct Moment (Arikunto, 2006). Validitas 

dihitung setiap buktinya dengan rumus product moment sebagai berikut: 

� �
∑ � � ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 

Keterangan: 

xyr  = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel  

 yang  dikorelasikan 

N  = Jumlah subyek 

å X  = Jumlah skor item 

åY  = Jumlah skor total 

å XY  = Jumlah perkalian X dan Y 

2X  = Kuadrat dari X 
2Y  = Kuadrat dari Y  
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Uji validitas data ini dihitung dengan program SPSS for Windowsversi 

16.Kriteria penerimaan:  apabila r hitung > r tabel maka kuisioner valid pada a 0,05, 

apabila r hitung< r tabel   maka kuisioner tidak valid pada a 0,05. Berdasarkan 

pengujian validitas yang telah dilakukan ternyata pertanyaan dalam instrumen 

penelitian dinyatakan valid, perhitungan Uji Validitas dengan bantuan SPSS versi 

16 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut : 

 

Tabel 3.1  Hasil uji Validitas Instrumen 

No Keterangan Nilai Keterangan 

r hitung r tabel 

1 Motivasi Kualitas 
a. Pertanyaan ke-1 
b. Pertanyaan ke-2 
c. Pertanyaan ke-3 
d. Pertanyaan ke-4 
e. Pertanyaan ke-5 
f. Pertanyaan ke-6 
g. Pertanyaan ke-7 
h. Pertanyaan ke-8 
i. Pertanyaan ke-9 
j. Pertanyaan ke-10 
k.Pertanyaan ke-11 

 
0,571 
0,572 
0,649 
0,666 
0,676 
0,675 
0,660 
0,630 
0,609 
0,624 
0,446 

 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

2 Motivasi Karir 
a. Pertanyaan ke-12 
b. Pertanyaan ke-13 
c. Pertanyaan ke-14 
d. Pertanyaan ke-15 
e. Pertanyaan ke-16 
f. Pertanyaan ke-17 
g. Pertanyaan ke-18 
h. Pertanyaan ke-19 
i. Pertanyaan ke-20 
j. Pertanyaan ke-21 

 
0,634 
0,530 
0,715 
0,602 
0,618 
0,623 
0,731 
0,422 
0,612 
0,604 

 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
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No Keterangan Nilai Keterangan 

r hitung r tabel 

3 Minat 
a. Pertanyaan ke-22 
b. Pertanyaan ke-23 
c. Pertanyaan ke-24 
d. Pertanyaan ke-25 
e. Pertanyaan ke-26 

 
0,665 
0,807 
0,713 
0,690 
0,806 

 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 
0,388 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data yang diolah Tahun 2011 

Dari pengujian validitas yang terlihat dalam Tabel 3.1 di atas maka diketahui 

bahwa setiap butir pertanyaan kuesioner memiliki koefisien korelasi butir total 

diatas r tabel (0,388) sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap butir pertanyaan 

tersebut dinyatakan valid. 

3.5.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal, jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006:41). Uji reliabilitas dapat 

dilakukan dengan melihat koefisien (cronbach alpha). Menurut Nunnally dalam 

Ghozali (2006:42), suatu konstrukatau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.Rumus alphayang digunakan dengan 

rumus: 

 (   k  )      Ssb
2 

r11 = (1- ) 
 (k-1)       s2t 
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Keterangan : 

r11  : nilai reliabilitas 

k  : banyaknya butir pertanyaan 

Ssb
2 : jumlah varians butir 

s2t  : varians total 

Uji reliabilitas data ini dihitung dengan program SPSS for Windows. Kriteria 

penerimaan:  apabila r hitung> r tabel maka kuesioner reliabel  pada a 0,05, apabila r 

hitung< r tabel  maka kuesioner tidak reliabel pada a 0,05. Hasil olahan perhitungan 

tingkat reliabilitas data menggunakan SPSS 16,0 ditunjukkan pada Tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2. Tingkat Reliabilitas Data 

Variabel Nilai Reliabilitas 

Motivasi Kualitas 0,838 

Motivasi karir 0,804 

Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntasi (PPA). 0,791 

Sumber : Data Reliabilitas yang diolah tahun 2011 

Dari Tabel 3.2 menunjukkan bahwa variabel Motivasi Kualitas, Motivasi 

karir dan Minat Mahasiswa untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntasi (PPA) 

dinyatakan reliabel. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai reliabel variabel 

Motivasi Kualitas 0,838> 0,60 , nilai variabel Motivasi karir 0,804> 0,60 dan 

variabel Minat Mahasiswa untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntasi (PPA) 

0,791> 0,60. 
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3.6    Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas analisis 

deskriptif responden dan analisis deskriptif variabel. Analisis deskriptif responden 

digunakan untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai demografi 

responden. Gambaran tersebut meliputi: nama responden, Perguruan Tinggi, jenis 

kelamin dan usia responden. Sedangkan, analisis deskriptif variabel digunakan 

untuk mendeskripsikan variabel yang ada pada penelitian. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri dari Motivasi Kualitas (X1), Motivasi Karir (X2) dan Minat 

Mahasiswa untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Y). Alat analisis yang 

digunakan adalah minimum, maksimum, rata-rata (mean), median dan standar 

deviasi. Analisis deskriptif variabel dalam penelitian ini diolah menggunakan 

SPSS 16.0. 

3.6.2 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data yang normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka 

dapat dilakukan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis 

yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

(Ghozali, 2006:110).Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov 
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Smirnov dengan program SPSS for Windows versi 16.0 dengan menggunakan 

tingkat signifikan sebesar 5%. 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier berganda, 

terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas: 

3.7.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

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

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel bebas ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol (Ghozali, 2006:91). Deteksi terhadap ada tidaknya 

multikolinieritas yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel-variabel 

bebas, dapat juga dengan melihat nilai tolerance serta nilai variance inflation 

factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF-1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang tinggi. Nilai cut off  

yang umum dipakai adalah nilai tolerance >0,10 atau sama dengan nilai VIF<10, 

dan angka toleransi di atas 0,1 atau mendekati 1. 

3.7.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance  dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. (Ghozali, 2006:105). Uji heterokedastisitas dilakukan dengan 
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metode grafik plot dengan program SPSS for Windows pada tingkat kepercayaan 

0,05. 

3.6.3  Uji Regresi Linier Berganda 

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-

variabel independen terhadap variabel dependen adalah model regresi linier 

berganda. Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui apakah 

terdapat  pengaruh yang signifikan antara satu atau lebih variabel independen 

terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel 

independen (X1 dan X2) yaitu motivasi karir dan motivasi kualitas dan satu 

variabel dependen (Y) yaitu Minat  mahasiswa. Maka regresi berganda dalam 

penelitian ini ditunjukkan dalam rumus sebagai berikut: 

 

 Y =  a + b1X1+ b2X2 +e  

Dengan:  

Y : minat mahasiswa untuk mengikuti PPA 

 a : konstanta  

b1 b2 : Koefisien regresi 

X1 : motivasi karir 

X2 : motivasi kualitas 

e : eror 
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3.8   Uji Hipotesis 

3.8.1Uji Simultan (uji F) 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara 

keseluruhan terhadap variabel dependen. Pembuktian dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai Fhitung> Ftabel pada tingkat kepercayaan 5% dan derajat 

kebebasan (degree of freedom) df  = (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden 

dan k adalah jumlah variabel. 

Kriteria pengujian yang digunakan adalah Jika Fhitung> Ftabel (n-k-1) maka Ho 

ditolak. Arti secara statistik data yang digunakan membuktikan bahwa semua 

variabel independen (X 1 , X 2 ) berpengaruh terhadap nilai variabel (Y) adalah jika 

Fhitung< Ftabel (n-k-1) maka Ho diterima. Arti secara statistik data yang digunakan 

membuktikan bahwa semua variabel independen (X 1 ,X 2 ) tidak berpengaruh 

terhadap nilai variabel (Y). 

Selain itu, uji F juga dapat dilihat dari besarnya probabilitas value (p value) 

dibandingkan dengan 0,05 (Taraf signifikan a  = 5%). Adapun kriteria pengujian 

yang digunakan adalah jika p value < 0,05 maka Ho ditolak, dan jika p value > 

0,05 maka Ho diterima. Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar prosentase 

sumbangan dari variabel independen X1, X2 secara bersama-sama terhadap minat 

mahasiswa sebagai variabel dependen dapat dilihat dari besarnya koefisien 

determinasi ( R 2 ). Dimana R2 menjelaskan seberapa besar variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen. 

3.8.2 Uji Parsial (uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara thitung 
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dengan ttabel yang ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat 

kebebasan df =  (n-k-1) dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah 

variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika thitung> ttabel (n-k-1) maka 

Ho ditolak, dan jika thitung< ttabel (n-k-1) maka Ho diterima 

Selain uji t tersebut dapat pula dilihat besarnya probabilitasvalue (p value) 

dibandingkan dengan 0,05 (taraf signifikansi a  = 5%). Adapun kriteria pengujian 

yang digunakan adalah jika p value< 0,05 maka Ho ditolak, dan jika p value > 0,05 

maka Ho diterima. Untuk mengetahui seberapa besar prosentase sumbangan dari 

variabel independen X1,X2, secara parsial terhadap minat mahasiswa untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) sebagai variabel dependen dapat 

dilihat dari besarnya koefisien determinasi (r 2 ). Dimana r 2  menjelaskan seberapa 

besar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mampu 

menjelaskan variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perguruan 

Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang yang 

menyelenggarakan program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Di Kota 

Semarang, terdapat 2 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang 

menyelenggarakan Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) yakni, 

Universitas Diponegoro (UNDIP) dan Universitas Stikubank (UNISBANK). 

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa akuntansi semester delapan yang 

masih aktif  kuliah  di kedua Perguruan Tinggi tersebut, dengan sampel sejumlah 

100 responden. Hal yang diungkap adalah tentang motivasi kualitas dan motivasi 

karir serta pengaruhnya terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi. Data diambil dengan menggunakan instrumen berupa angket 

yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. 

4.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi di Perguruan 

Tinggi Negeri dan Swasta penyelenggara program Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPA) Se-Kota Semarang. Data Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner sebanyak 100 eksemplar secara langsung ke Perguruan Tinggi sesuai 

kriteria tersebut. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2011 sampai bulan Mei 

2011. Total kuesioner yang kembali sebanyak 94 eksemplar, sehingga tingkat 

pengembalian kuesioner (responsd rate) adalah 94%. Total Kuesioner yang tidak 
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kembali sebanyak 6 eksemplar atau sebesar 6%. Sedangkan kuesioner yang dapat 

digunakan sebagai sampel penelitian ini adalah 93 eksemplar atau sebesar 

98,93%. Sedangkan total kuesioner yang tidak lengkap (rusak) adalah 1 eksemplar 

atau sebesar 1,07%. Tabel 4.1 berikut ini menunjukkan tingkat pengiriman dan 

pengembalian kuesioner. 

Tabel 4.1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner 

Keterangan Jumlah Prosentase 

Total kuesioner yang dibagikan 100 100% 

Total kuesioner yang kembali 94 94% 

Total kuesioner yang tidak kembali 6 6% 

Total kuesioner yang dapat digunakan 93 98,93% 

Total kuesioner yang tidak lengkap 1 1,07% 

Sumber: Data Primer yang Diolah Tahun 2011 

4.3 Analisis Deskriptif 

Deskripsi profil responden yang dapat diukur terdiri dari Perguruan Tinggi, 

jenis kelamin, dan usia responden. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan 

latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.Sampel dalam  

penelitian ini yang dapat diolah berjumlah 93  responden yang terdiri atas 35 

responden berjenis kelamin laki-laki (37,63%) yang jumlahnya lebih sedikit 

dibandingkan jumlah responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar58 

responden (62,37%). Dari keseluruhan sampel, penelitian ini menunjukkan bahwa 

seluruh responden berusia antara 20-24 tahun. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, hal ini sesuai dengan rata-rata usia mahasiswa semester 8 yang sedang 

menempuh pendidikan S1. 
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Data demografi responden tersebut ditunjukkan pada Tabel berikut: 

Tabel 4.2 Demografi Responden 

Keterangan Jumlah Presentase 
Jenis Kelamin     
 1. Laki- laki 35 37,63% 
 2. Perempuan 58 62,37% 
Total 93 100% 
Usia     
 1. 20-24 Tahun 93 100% 
 2. lebih dari 24 Tahun 0 0% 
Total 93 100% 
Sumber: Dataprimer yang diolah tahun 2011 

Selanjutnya, analisis deskriptif variabel digunakan untuk mendiskripsikan 

variabel yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari Motivasi Kualitas (X1), 

Motivasi Karir (X2 ) dan Minat Mahasiswa (Y). Dalam penelitian ini, analisis 

deskripsi variabel dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas tentang sekumpulan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan 

tekhnik analisis dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang 

berupa Motivasi Kualitas dan Motivasi Karir berpengaruh terhadap Minat 

Mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Data yang 

terkumpul berasal dari kusioner penelitian yang dapat digunakan sejumlah 93 

kuesioner. Adapun hasil perhitungan dari analisis deskriptif untuk tiap variabel 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Penelitian 
 

 
N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Motivasi Kualitas 93 23.00 32.00 55.00 45.5161 4.44926 19.796 

Motivasi Karir 93 21.00 29.00 50.00 40.3226 4.12880 17.047 

Minat 93 9.00 16.00 25.00 21.3118 2.16182 4.673 

Valid N (listwise) 93       

Sumber: data primer yang diolah tahun 2011 
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Tabel 4.3 di atas menunjukkan analisis deskriptif tanggapan responden 

penelitian pada masing-masing indikator pernyataan kuisioner. Skala Likert yang 

digunakan adalah antara 1 sampai dengan 5 sehingga dengan menggunakan 11 

pertanyaan pada variabel kualitas dengan nilai minimal yang mungkin adalah 11 

dan jumlah maksimal 55. Tanggapan responden memberikan nilai antara 32 

sampai dengan 55 dengan rata-rata 45,52 dan standar deviasi 4,449. Hal ini berarti 

motivasi kualitas berada pada tingkat setuju yang menunjukkan bahwa motivasi 

kualitas merupakan salah satu faktor alasan mahasiswa mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPA). 

Variabel motivasi karir  menggunakan 10 pertanyaan, nilai minimal yang 

mungkin 10 dan yang maksimal adalah 50. Tanggapan responden memberikan 

nilai antara 29 sampai dengan 50 dengan rata-rata 40,32 dan standar deviasi 

4,128. Hal ini berarti motivasi karir berada pada tingkat setuju yang menunjukkan 

bahwa motivasi karir merupakan salah satu alasan mahasiswa mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi. 

Variabel minat mahasiswa menggunakan 5 pertanyaan, nilai minimal yang 

mungkin 5 dan yang maksimal adalah 25. Tanggapan responden memberikan nilai 

antara 18 sampai dengan 25 dengan rata-rata 21,66 dan standar deviasi 1,75. Hal 

ini berarti Minat berada pada tingkat sangat setuju untuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPA). 

4.4Analisis Inferensial 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi memenuhi 

asumsi normalitas yaitu variabel dependen dan independen keduanya berdistribusi 
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normal atau tidak.Metode untuk menguji normalitas data dengan menggunakan 

Uji Kolmogorov-Smirnov yang dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikansi dari uji tersebut terhadap α sebesar 5%. Data dinyatakan terdistribusi 

normal apabila nilai signifikansi uji lebih besar dari 5%.Hasil pengujian 

normalitas data dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat 

pada Tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas Data 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 93 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 1.76327954 

Most Extreme Differences Absolute .105 

Positive .078 

Negative -.105 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.010 

Asymp. Sig. (2-tailed) .260 
a. Test distribution is Normal. 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2011 

Berdasarkan Perhitungan di atas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 1,010 dengan signifikansi 0,260 dan (karena p = 0,260> 0,05), maka 

berarti data berdistribusi normal.Untuk lebih memperjelas tentang sebaran data 

dapat digunakan grafik histogram seperti pada Gambar 4.1 dibawah ini: 
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Gambar 4.1. Histogram Uji Normalitas 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa sumbu menyebar di 

sekitar garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa grafik histogram residual 

terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan atau ke 

kiri, maka model regresi dapat dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

4.4.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap 

variabel bebas saling berhubungan secara linier. Jika ada kecenderungan adanya 

multikolinier maka salah satu variabel memiliki gejala multikolinier. Pengujian 

adanya multikolinier ini dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan 

lawannya Variance Inflation Factor (VIF) pada masing-masing variabel 

bebasnya.Apabila nilai VIF<10 dan nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independennya. Hasil pengujian ini dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 dibawah ini. 
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Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas Data 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.560 2.054  3.680 .000   

Motivasi Kualitas .155 .055 .320 2.811 .006 .572 1.748 

Motivasi Karir .166 .060 .317 2.786 .007 .572 1.748 
a. Dependent Variable: Minat 
Sumber: Data primer yang diolah tahun 2011 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa masing-masing variabel 

independen memiliki nilai tolerancesebesar 0,572 dan tidak ada yang kurang dari 

0,10 atau nilai Variance Inflation Faktor (VIF)sebesar 1,748 dan tidak ada yang 

lebih besar dari 10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Salah satu asumsi lain dalam model regresi adalah melihat pengaruh 

heterokedastisitas dari masing-masing variabel, yang mana hubungan variabel 

independen dengan residualnya tidak boleh menunjukkan hubungan yang 

signifikan.Untuk menguji pengaruh heterokedastisitas masing-masing variabel, 

dalam penelitian ini menggunakan metode grafik plot. Hasil pengujian 

heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini: 
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Gambar 4.2 Scatterplot Uji Heterokedastisitas 

 
Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak 

membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, dengan kata 

lain pada model regresi ada kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Dengan demikian model regresi ini telah memenuhi 

asumsi heteroskedastisitas, hal ini menunjukkan bahwa variasi data homogen. 

Untuk lebih memperjelas, berikut ini disajikan hasil heteroskedastisitas dengan 

metode Spearman Brown pada Tabel 4.6 sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas Data 

Correlations 

   Motivasi 

Kualitas 

Motivasi 

Karir 

Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

Motivasi Kualitas Correlation 

Coefficient 
1.000 .569** .015 

Sig. (2-tailed) . .000 .886 

N 93 93 93 

Motivasi Karir Correlation 

Coefficient 
.569** 1.000 .058 

Sig. (2-tailed) .000 . .580 

N 93 93 93 

Unstandardized 

Residual 

Correlation 

Coefficient 
.015 .058 1.000 

Sig. (2-tailed) .886 .580 . 

N 93 93 93 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).   

 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2011 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa korelasi antar variabel dengan 

unstandart residual diperoleh nilai sig motivasi kualitas 0,886 dan motivasi karir 

0,580. Karena semua nilai signifikansi > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa 

model regresi tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

4.4.3 Analisis Regresi Berganda 

Dalam melakukan analisis pengaruh motivasi kualitas dan motivasi karir 

terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

digunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis berganda dapat dilihat pada 

Tabel 4.7 sebagai beriku: 
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Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Berganda 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 
Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.560 2.054  3.680 .000      
Motivasi 
Kualitas .155 .055 .320 2.811 .006 .527 .284 .242 .572 1.748 

Motivasi 
Karir .166 .060 .317 2.786 .007 .526 .282 .239 .572 1.748 

a. Dependent Variable: Minat 
 Sumber: Data primer yang diolah tahun 2011 

Hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel bebas 

motivasi kualitas 0,155 dan motivasi karir 0,166 dan konstanta sebesar 7,560, 

sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah: 

Y = 7,560+0,155X1+0,166X2+e 

1. Nilai konstanta (Y) sebesar 7,560 

2. Setiap terjadi kenaikan X1 (motivasi kualitas) satu satuan akan diikuti 

kenaikan pada minat mahasiswa sebesar 0,155 

3. Setiap terjadi kenaikan X2 (motivasi karir) satu satuan akan diikuti kenaikan 

minat mahasiswa sebesar 0,166 

Berdasarkan model persamaan regresi, jika terjadi kenaikan motivasi kualitas dan 

motivasi karir responden akan diikuti dengan perubahan minat mahasiswa yang 

semakin tinggi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. 

4.5   Uji Hipotesis 

4.5.1 Uji Signifikan Simultan  (Uji F) 

Uji hipotesis secara bersama-sama (Uji F) antara variabel bebas dalam hal 

ini motivasi kualitas (X1) dan motivasi karir (X2) mempunyai pengaruh secara 
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bersama-sama terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (Y). Hasil uji simultan dapat dilihat pada Tabel 4.8 sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Uji Simultan (uji F) 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 143.915 2 71.957 22.641 .000a 

Residual 286.042 90 3.178   
Total 429.957 92    

a. Predictors: (Constant), Motivasi Karir, Motivasi Kualitas 
b. Dependent Variable: Minat 
 Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

 

Uji hipotesis pertama secara simultan terdapat pengaruh motivasi kualitas 

dan motivasi karir secara bersama-sama terhadap Minat mahasiswa untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi, diperoleh probabilitas signifikansi 

sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 dengan F hitung > F tabel yaitu sebesar 

22,641> 3,10(lihat lampiran 12) yang berarti bahwa X1 dan X2 secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Y yaitu Minat mahasiswa untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi. Dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh secara 

simultan antara motivasi kualitas dan motivasi karir terhadap Minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas 

Diponegoro dan Unisbank. 

4.5.2  Uji Determinasi  

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

nilai prosentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan 

besarnya pengaruh yang diberikan terangkum dalam Tabel 4.9 sebagai berikut : 
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Tabel 4.9 Uji Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .579a .335 .320 1.78276 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Karir, Motivasi Kualitas 
b. Dependent Variable: Minat 
 Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 

Hasil analisis regresi diperoleh besarnya koefisien determinasi ( ) sebesar 

0,335 dan koefisien korelasinya (R) 0,579. Besarnya koefisien determinasi 

tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel motivasi 

kualitas dan motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi secara simultan sebesar 0,32 atau 32% sedangkan 

sisanya 68% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.5.3Uji Parsial (uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dari 

perhitungan dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Uji Parsial (Uji t) 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 7.560 2.054  3.680 .000      

Motivasi 

Kualitas 
.155 .055 .320 2.811 .006 .527 .284 .242 .572 1.748 

Motivasi 

Karir 
.166 .060 .317 2.786 .007 .526 .282 .239 .572 1.748 

a. Dependent Variable: Minat 
 Sumber : Data primer yang diolah tahun 2011 
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Dari hasil Tabel di atas dapat diketahui bahwa : 

a. Pengaruh Motivasi Kualitas terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk 

Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). 

Pada variabel motivasi kualitas diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,155 dengan nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05 sedangkan 

berdasarkan perbandingan antara t tabel dengan t hitung didapatkan t hitung > 

t tabel yaitu 2,811>1,987 (lihat lampiran 12) maka Ho ditolak yang berarti 

motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Diponegoro dan 

Unisbank. 

b. Pengaruh Motivasi Karir terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk 

Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). 

Pada variabel motivasi karir diperoleh koefisien regresi sebesar 0,166 

dengan nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05 sedangkan berdasarkan 

perbandingan antara t tabel dan t hitung didapatkan t hitung > t tabel yaitu 

2,786 >1,987 (lihat lampiran 12) maka Ho ditolak yang berarti motivasi karir 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntansi di Universitas Diponegoro dan Unisbank.  

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Motivasi Kualitas dan Motivasi Karir Terhadap Minat 

Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPA). 

Terdapat pengaruh motivasi kualitas dan motivasi karir terhadap minat 

mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. Dari hasil statistik 

deskriptif mengenai gambaran data penelitian diketahui bahwa rata-rata jawaban 
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berada pada tingkat setuju. Dari persamaan regresi Y = 

7,560+0,155X1+0,166X2+e diketahui bahwa jika terjadi kenaikan motivasi 

kualitas dan motivasi karir responden akan diikuti dengan perubahan minat 

mahasiswa yang semakin tinggi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi. 

Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kualitas dan motivasi karir merupakan 

faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi. Dari hasil uji hipotesis pertama (H1) diperoleh probabilitas signifikansi 

sebesar 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 dengan F hitung > F tabel yaitu sebesar 

22,641> 3,10(lihat lampiran 12) yang berarti bahwa X1 dan X2 secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Y yaitu Minat mahasiswa untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi. Berdasarkan analisis regresi diperoleh Adjusted R 

Square sebesar 0,320 yang berarti bahwa motivasi kualitas dan motivasi karir 

secara simultan berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi sebesar 32%. 

Hasil tersebut mendukung hipotesis pertama (H1)yang diajukan, dengan 

demikian hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Kusumaningtyas (2007) dan Wahyu (2007).  Hal ini mungkin 

dikarenakan motivasi kualitas dan motivasi karir merupakan sesuatu yang saling 

berkaitan. Tanpa mempunyai kualitas yang tinggi pada diri seseorang maka tidak 

dapat bersaing di dunia kerja. Mahasiswa yang memiliki kualitas keahlian yang 

tinggi setelah lulus mengikuti program Pendidikan Profesi Akuntansi memiliki 

tujuan untuk meningkatkan karir di lingkungan kerja dan mendapatkan 

penghargaan finansial yang besar.  
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4.6.2 Pengaruh Motivasi Kualitas Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi 

untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). 

Terdapat pengaruh motivasi kualitas terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi menunjukkan adanya kesadaran 

mahasiswa akan pentingnya kualitas yang harus dimiliki sehingga menuntut 

lulusan Akuntansi untuk mengembangkan kompetensi mereka. Pada variabel 

motivasi kualitas diperoleh koefisien regresi sebesar 0,155 dengan nilai 

signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05. Hasil statistik deskriptif menunjukkan 

hasil kisaran aktual antara 32-55 dengan deviasi 4,45 dan rata-rata sebesar 45,52. 

Dari hasil perhitungan, variabel motivasi kualitas menunjukkan responden berada 

pada tingkat setuju (lihat lampiran 11). Hal ini berarti kualitas merupakan salah 

satu faktor alasan untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi.    

Hasil ini mendukung hipotesis kedua (H2) yang diajukan dan sejalan 

dengan penelitian Benny dkk. (2006), namun hasil pengujian ini tidak sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widyastuti dkk. (2004). Hal 

ini mungkin disebabkan karena perbedaan objek penelitian dan jumlah sampel 

yang digunakan oleh peneliti sebelumnya.  

Yusuf (2000) dalam Widyastuti (2004) menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan kualitas profesi akuntan diperlukan pendidikan profesional yang 

berkelanjutan yaitu Pendidikan Profesi Akuntansi. Menurut Mahfoedz (1998:23) 

dalam Kusumaningtyas (2007) menyatakan bahwa jika profesi akuntan hanya 

bermodalkan pendidikan S1 dianggap kurang berkualitas di era globalisasi. 

Kurikulum S1 di Indonesia harus tetap diperbaiki untuk menjadikan lulusan 

akuntansi yang memiliki kriteria sebagai profesional. Profesionalisme dibutuhkan 
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akuntan untuk melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya dan pencapaian 

profesionalisme tersebut dibutuhkan pendidikan profesional yang berkelanjutan. 

Kemampuan lulusan pada umumnya dipandang kurang memadai pada 

elemen kualitas, kenyataan ini merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam 

profesi akuntansi khususnya akuntan publik. Adanya pengaruh motivasi kualitas 

terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

menunjukkan adanya kesadaran dari mahasiswa tentang pentingnya kualitas 

sebagai profesi akuntan publik. Sehingga mahasiswa setelah lulus program 

Pendidikan Profesi Akuntansi dapat bersaing di dunia kerja di era globalisasi ini 

dan memiliki profesionalisme terutama sebagai Akuntan publik. 

4.6.3 Pengaruh Motivasi Karir terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi 

untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi.  

Terdapat pengaruh motivasi  karir terhadap minat mahasiswa untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi menunjukkan program Pendidikan 

Profesi Akuntansi memiliki peran penting untuk mengembangkan karir sebagai 

akuntan publik. Pada variabel motivasi karir diperoleh koefisien regresi sebesar 

0,166 dengan nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hasil statistik 

deskriptif menunjukkan hasil kisaran aktual antara 29-50 dengan deviasi 4,13 dan 

rata-rata sebesar 40,32. Dari hasil perhitungan, variabel motivasi karir 

menunjukkan responden berada pada tingkat setuju (lihat lampiran 11). Hal ini 

berarti motivasi karir merupakan salah satu faktor alasan untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi. 

Hasil ini mendukung hipotesis kedua (H2) yang diajukan, dengan demikian 

hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Widyastuti dkk. (2004) dan Benny 

(2006). Hal ini dapat disebabkan karena mahasiswa beranggapan bahwa karir 
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yang semakin tinggi lebih penting sehingga mampu mendorong mahasiswa untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). Stole (1976) dalam Benny (2006) 

menyatakan bahwa berkarier di Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan suatu 

karir yang memberikan penghargaan secara finansial dan pengalaman bekerja 

yang bervariasi. Berkarir di Kantor Akuntan Publik dapat menghasilkan 

pendapatan yang tinggi atau besar dibandingkan dengan pendapatan yang 

diperoleh dari karir yang lain. 

Sebagai sebuah pendidikan profesi, Pendidikan Profesi Akuntansi dapat 

memberikan kontribusi positif untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan 

kemampuan di bidang akuntansi secara teknis dan profesional. Dalam penelitian 

ini mengindikasikan bahwa mahasiswa yang mengikuti program Pendidikan 

Pofesi Akuntansi menginginkan berkarir sebagai akuntan publik. Profesi akuntan 

publik merupakan profesi yang memberikan pendapatan yang tinggi dan 

membutuhkan lebih sedikit waktu untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih 

tinggi.Pengujian terhadap hipotesis yang dikembangkan secara ringkas disajikan 

pada Tabel 4.11. Tabel tersebut memperlihatkan hasil bahwa semua hipotesis 

dalam penelitian ini diterima. 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis Keseluruhan 

Hipotesis Pernyataan Hasil 

H1 Motivasi kualitas dan motivasi karir 
secara simultan berpengaruh terhadap 
minat mahasiswa akuntansi untuk 
mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 
(PPA). 

Diterima Positif 

H2 Motivasi kualitas dan motivasi karir 
secara parsial berpengaruh terhadap 
minat mahasiswa akuntansi untuk 
mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 
(PPA). 

Diterima Positif 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2011 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

Bab IV dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Motivasi kualitas dan motivasi karir secara simultan berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi.  

2. Motivasi kualitasdan motivasi karir secara parsial berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi, dengan 

pengaruh motivasi kualitas sebesar 82,72% dan motivasi karir sebesar 

80,64%. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi kualitas mempunyai pengaruh 

yang lebih besar dibandingkan motivasi karir dengan selisih sebesar 2,08%. 

5.2. Saran 

1. Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar bisa 

memperluas sampel penulisan, tidak hanya mahasiswa akuntansi dari 

Perguruan Tinggi penyelenggara PPA di wilayah Kota Semarang saja namun 

mahasiswa akuntansi dari berbagai Perguruan Tinggi penyelenggara PPA 

dengan cakupan wilayah yang lebih luas (selain di Kota Semarang). 

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan faktor-faktor atau 

motivasi-motivasi lain yang berpengaruh terhadap minat mahasiswa  

akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA), seperti 

motivasi berprestasi, motivasi mendapatkan gelar, dan sebagainya dengan 

mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini.  
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Lampiran I. 
KUESIONER 

“PENGARUH MOTIVASI KUALITAS DAN MOTIVASI KARIR TERHADAP 
MINATMAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN 
PROFESI AKUNTANSI (PPA).” 
Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 179/U/2001 tanggal 21 November 2001 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) dan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 

Mendiknas No.180/P/2001 tentang pengangkatan panitia ahli persamaan ijazah 

akuntan, serta ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 28 

Maret 2002, antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Dirjen Dikti 

Depdiknas atas pelaksanaan pendidikan profesi akuntan, yang pada akhirnya 

Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) di Indonesia dapat terealisasi setelah sekian 

lama ditunggu oleh berbagai kalangan khususnya para penyelenggara pendidikan 

akuntansi yang lulusannya tidak secara otomatis mendapatkan gelar dengan 

sebutan akuntan. 

 
Responden yang terhormat,  
Saya adalah mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang yang 

sedang mengadakan penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Motivasi Karir Dan Motivasi Kualitas Terhadap Minat Mahasiswa Untuk 

Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA)”. Saya memohon kesediaan anda 

untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi angket ini. Saya berharap anda 

menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang seharusnya atau yang ideal. 

Anda diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab dalam kuesioner ini 

tidak ada jawaban yang benar atau salah. Sesuai dengan kode etik penelitian, saya 

menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan anda mengisi angket ini adalah 

bantuan yang tak ternilai bagi saya. Akhirnya, saya sampaikan terimakasih atas 

kerjasamanya. 

Hormat Saya, 

 
ELIA  ABDILLAH 
NIM.7250406042 
 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Pendidikan_Nasional_Republik_Indonesia
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Lampiran I (lanjutan) 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

 

 

 

 

*coret yang tidak perlu 

PETUNJUK PENGISIAN 

Pengisian daftar pertanyaan ini dilakukan dengan memilih jawaban yang 

paling sesuai dengan persepsi Saudara tentang survei minat mahasiswa untuk 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). 

Berilah tanda silang ( X ) pada salah satu kolom yang anda anggap tepat dengan 

butir-butir isian sebagai berikut: 

 

 

1 = STS : Sangat Tidak Setuju    

2 = TS : Tidak Setuju     

3 = KS : Kurang Setuju 

4 = S  : Setuju 

5 = SS : Sangat Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama :                                                                                 (Boleh tidak di isi) 
Perguruan tinggi : 
Jenis Kelamin : L/P * 
Usia :                                           Tahun 

1        2       3       4        5 
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Lampiran I (lanjutan) 

 

 

 

1. MOTIVASI KUALITAS (Widyastuti, 2004) 

No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

1 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan keahlian dalam 

bidang akuntansi, praktek audit dan 

perpajakan? 

     

2 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan pengetahuan etika 

bisnis dan profesi? 

     

3 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan pengetahuan 

dalam bidang akuntansi manajemen? 

     

4 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang akuntansi keuangan? 

     

5 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan pengetahuan 

tentang pasar modal. 

     

6 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai lingkungan bisnis. 

     

7 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan keahlian dalam 

mengaplikasikan pengetahuan akuntansi 

untuk memecahkan masalah riil dalam 

kehidupan sehari-hari. 

     

KUESIONER 
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No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

8 
Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk mendapatkan perkembangan 

kebijakan akuntansi terkini. 

     

9 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan analisis dalam hal 

problem solvingskills/ kemampuan 

menyelesaikan masalah. 

     

10 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan kemampuan 

interpersonal seperti kemampuan 

bekerjasamadalam kelompok. 

     

11 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan kemampuan dalam 

berkomunikasi. 

     

 

 

 

 

2. MOTIVASI KARIR (Widyastuti,2004) 

No Pertanyaan STS TS KS S SS 

1 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan kesempatan promosi 

jabatan. 

     

2 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai 

dengan latar belakang pendidikan. 

     

3 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk mendapatkan perlakuan professional 

dari atasan, rekan dan bawahan di lingkungan 

pekerjaan. 
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No Pertanyaan STS TS KS S SS 

4 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk mendapatkan pengetahuan berkaitan 

dengan peran dan tanggung jawab yang akan 

dimiliki ketika bekerja dalam profesi 

akuntansi. 

     

5 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan kemampuan berprestasi 

di dalam pekerjaan. 

     

6 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkanprofesionalisme dan 

kebanggaan dalam profesi akuntansi. 

     

7 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk menyelesaikan beban pekerjaan 

dengan baik. 

     

8 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk menmperluas akses dan jaringan 

dengan dunia kerja. 

     

9 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk mendapatkan pengetahuan berkaitan 

dengan isu-isu dunia kerja di profesi 

akuntansi yang terkini. 

     

10 Motivasi saudara mengikuti PPA adalah 

untuk meningkatkan rasa tanggung jawab 

pekerjaan kaitannya dengan klien, rekan 

seprofesi, dan masyarakat umum. 
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3. MINAT UNTUK MENGIKUTI PPA (Widyastuti, 2004) 

No. Pertanyaan STS TS KS S SS 

1. Saya tertarik mengikuti PPA karena PPA 

mampu menghasilkan lulusan yang menguasai 

keahlian dibidang Profesi Akuntansi. 

     

2. Saya tertarik mengikuti PPA karena PPA 

dapat membantu kesuksesan karir dalam 

profesi Akuntansi. 

     

3. 

 

Saya tertarik mengikuti PPA karena PPA 

merupakan sarana untuk mendapatkan 

pekerjaan yang memberikan pembayaran 

finansial yang besar. 

     

4. Saya tertarik mengikuti PPA karena PPA 

dapat membantu perkembangan Profesi 

Akuntansi. 

     

5. Saya berminat mengikuti PPA setelah lulus 

S1. 

     

 

 

 

 

Harap periksa kembali jawaban Anda karena berhasil atau tidaknya penelitian ini 

tergantung pada semua jawaban dari Anda. 

TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASI ANDA. 
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Lampiran 2 
 

Tabel Distribusi Data Hasil Penelitian (Motivasi Kualitas) 
No Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Soal 7 Soal 8 Soal 9 Soal 10 Soal 11 
1 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 
2 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
3 5 5 4 4 3 4 3 4 5 3 3 
4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
7 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5 3 
8 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 3 
9 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

10 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
13 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 
14 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 3 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
18 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 5 4 5 4 1 4 3 5 5 3 4 
21 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
22 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
23 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 
24 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
26 5 4 5 5 5 4 4 3 4 5 4 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 
29 5 5 3 3 2 5 5 3 5 3 4 
30 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 
31 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 4 
32 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 
36 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
37 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
38 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5 
39 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
40 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 
41 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
42 4 5 4 5 4 3 4 3 4 4 4 
43 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
44 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 
45 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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47 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
48 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 
49 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
50 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 
54 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
55 4 5 5 4 4 3 3 4 5 3 5 
56 5 4 4 5 3 4 4 4 5 5 3 
57 4 3 3 3 2 2 3 2 4 4 2 
58 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 
59 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
60 4 5 5 4 3 4 5 1 5 1 1 
61 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 
62 4 2 4 2 2 2 3 2 4 4 4 
63 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 
64 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 
66 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 
67 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 
68 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
73 4 4 4 3 4 4 5 2 4 4 5 
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
75 4 5 4 4 5 4 4 5 4 3 3 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
78 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
81 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
82 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
83 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 3 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
87 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
89 5 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 
90 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 2 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 4 5 4 3 2 5 4 4 3 3 3 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Lampiran 3 
 

Tabel Distribusi Data Hasil Penelitian (Motivasi Karir) 
No Soal 12 Soal 13 Soal 14 Soal 15 Soal 16 Soal 17 Soal 18 Soal 19 Soal 20 Soal 21 
1 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 
2 3 5 4 3 4 5 5 5 4 4 
3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
7 3 4 3 5 5 5 4 4 5 5 
8 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

10 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 5 5 2 4 4 4 5 5 4 4 
13 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 
14 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
16 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 2 2 1 4 4 4 4 5 5 5 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 
23 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
24 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 
25 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 
26 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 5 2 4 3 4 3 5 5 3 
30 5 5 3 4 3 4 3 4 4 3 
31 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
32 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 
35 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 
36 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
37 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 
38 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
39 3 4 5 5 4 4 4 3 3 4 
40 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
41 3 5 4 4 4 4 4 4 4 5 
42 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 
43 4 4 2 1 3 4 3 4 4 3 
44 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
45 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
46 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
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47 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
53 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 
55 3 4 3 4 5 5 3 4 3 4 
56 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
57 4 3 2 4 4 4 2 5 3 4 
58 3 3 3 5 3 4 3 5 5 5 
59 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 
60 4 1 1 4 5 4 1 5 1 4 
61 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
62 5 5 3 3 4 4 3 5 3 3 
63 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 
64 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 
65 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 
66 3 5 5 2 5 5 3 3 3 4 
67 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 
68 2 4 2 5 4 3 4 4 5 3 
69 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 
70 4 5 3 5 5 5 5 3 5 5 
71 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
72 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 2 5 2 2 3 4 2 5 1 3 
74 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
75 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 
76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
77 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
78 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 
79 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
81 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 
82 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
83 4 5 3 5 4 4 3 4 5 3 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
86 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 
87 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
89 2 2 2 3 2 4 3 4 4 4 
90 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
91 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 
92 2 3 3 3 4 4 5 5 4 4 
93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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 Lampiran 4 
 

Tabel Distribusi Data Hasil Penelitian (Minat Mahasiswa) 
No Soal 22 Soal 23 Soal 24 Soal 25 Soal 26 
1 4 5 4 4 5 
2 5 5 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 3 4 
7 5 5 3 3 5 
8 5 5 4 4 5 
9 4 4 4 4 4 
10 5 5 5 4 5 
11 5 5 5 5 5 
12 3 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 
16 5 5 5 5 5 
17 5 5 5 5 5 
18 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 
20 5 5 5 3 5 
21 4 4 4 4 4 
22 5 5 4 3 4 
23 5 5 5 4 5 
24 5 5 5 4 5 
25 5 5 5 5 5 
26 5 5 5 5 5 
27 5 4 4 4 5 
28 4 4 4 3 4 
29 5 5 5 3 5 
30 5 5 5 5 5 
31 4 4 4 4 5 
32 4 4 5 3 4 
33 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 
35 4 5 4 4 5 
36 4 4 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 
38 4 4 5 5 5 
39 4 4 4 5 5 
40 4 4 5 4 5 
41 4 5 4 4 4 
42 4 5 5 4 4 
43 3 4 4 3 5 
44 4 4 4 4 5 
45 4 5 5 4 5 
46 4 4 5 4 5 
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47 4 4 5 4 5 
48 4 5 5 5 5 
49 4 4 5 4 4 
50 4 4 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 
52 4 4 4 4 4 
53 4 5 5 4 5 
54 5 5 4 4 5 
55 5 5 5 4 5 
56 4 5 4 3 4 
57 4 4 4 4 3 
58 5 4 5 3 5 
59 4 4 4 4 5 
60 5 5 4 5 5 
61 5 5 5 4 5 
62 3 4 4 3 4 
63 4 5 5 4 5 
64 5 5 5 4 4 
65 4 5 4 4 4 
66 5 4 5 3 4 
67 4 4 3 4 4 
68 4 4 5 3 4 
69 4 4 4 3 4 
70 4 4 4 4 4 
71 4 4 4 4 4 
72 4 4 4 4 4 
73 2 4 4 5 5 
74 5 4 3 3 4 
75 4 5 4 4 4 
76 4 4 4 4 4 
77 5 5 5 5 5 
78 4 4 4 1 3 
79 4 4 4 4 4 
80 5 5 5 5 5 
81 5 5 5 5 5 
82 3 3 4 3 4 
83 5 4 4 4 4 
84 4 4 4 4 4 
85 4 4 4 4 4 
86 5 5 5 4 5 
87 4 4 4 4 4 
88 5 5 5 5 5 
89 5 4 4 2 4 
90 4 4 4 3 4 
91 4 4 4 4 4 
92 4 3 4 2 3 
93 5 5 5 5 5 
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Lampiran 5 
 
 

Validitas Motivasi Kualitas 
Correlations 

  
soal1 soal2 soal3 soal4 soal5 soal6 soal7 soal8 soal9 soal10 soal11 

Motivasi 
Kualitas 

soal1 Pearson 
Correlatio
n 

1 .398*

* 
.333*

* 
.398*

* .166 .396*

* 
.401*

* .181 .444*

* .247* .150 .571** 

Sig. (2-
tailed) 

 .000 .001 .000 .112 .000 .000 .082 .000 .017 .152 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
soal2 Pearson 

Correlatio
n 

.398** 1 .301*

* 
.394*

* 
.315*

* 
.517*

* 
.447*

* 
.317*

* 
.372*

* .044 -.037 .572** 

Sig. (2-
tailed) .000  .003 .000 .002 .000 .000 .002 .000 .675 .722 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
soal3 Pearson 

Correlatio
n 

.333** .301*

* 1 .542*

* 
.338*

* 
.415*

* 
.393*

* .225* .415*

* .239* .318** .649** 

Sig. (2-
tailed) .001 .003  .000 .001 .000 .000 .030 .000 .021 .002 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
soal4 Pearson 

Correlatio
n 

.398** .394*

* 
.542*

* 1 .456*

* .264* .348*

* 
.366*

* 
.326*

* .297** .157 .666** 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000  .000 .010 .001 .000 .001 .004 .132 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
soal5 Pearson 

Correlatio
n 

.166 .315*

* 
.338*

* 
.456*

* 1 .411*

* 
.448*

* 
.411*

* .191 .433** .253* .676** 

Sig. (2-
tailed) .112 .002 .001 .000  .000 .000 .000 .067 .000 .014 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
soal6 Pearson 

Correlatio
n 

.396** .517*

* 
.415*

* .264* .411*

* 1 .544*

* 
.468*

* 
.338*

* .214* .088 .675** 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .010 .000  .000 .000 .001 .040 .403 .000 

N 
93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

 
93 

 
soal7 Pearson 

Correlatio
n .401** .447*

* 
.393*

* 
.348*

* 
.448*

* 
.544*

* 1 .150 .394*

* .323** .116 .660** 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .001 .000 .000  .152 .000 .002 .269 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
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soal8 Pearson 
Correlatio
n 

.181 .317*

* .225* .366*

* 
.411*

* 
.468*

* .150 1 .319*

* .439** .242* .630** 

Sig. (2-
tailed) .082 .002 .030 .000 .000 .000 .152  .002 .000 .020 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
soal9 Pearson 

Correlatio
n 

.444** .372*

* 
.415*

* 
.326*

* .191 .338*

* 
.394*

* 
.319*

* 1 .354** .107 .609** 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .001 .067 .001 .000 .002  .000 .307 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
soal10 Pearson 

Correlatio
n 

.247* .044 .239* .297*

* 
.433*

* .214* .323*

* 
.439*

* 
.354*

* 1 .444** .624** 

Sig. (2-
tailed) .017 .675 .021 .004 .000 .040 .002 .000 .000  .000 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
soal11 Pearson 

Correlatio
n 

.150 -.037 .318*

* .157 .253* .088 .116 .242* .107 .444** 1 .446** 

Sig. (2-
tailed) .152 .722 .002 .132 .014 .403 .269 .020 .307 .000  .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
Motivas
i 
Kualitas 

Pearson 
Correlatio
n 

.571** .572*

* 
.649*

* 
.666*

* 
.676*

* 
.675*

* 
.660*

* 
.630*

* 
.609*

* .624** .446** 1 

Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
**. Correlation is significant at 
the 0.01 level (2-tailed). 

          

*. Correlation is significant at 
the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 6 
Validitas Motivasi Karir 

Correlations 

  
soal12 soal13 soal14 soal15 soal16 soal17 soal18 soal19 soal20 soal21 

Motivasi 

Karir 

soal12 Pearson 

Correlation 
1 .445** .323** .257* .328** .350** .288** .298** .202 .178 .634** 

Sig. (2-

tailed) 

 
.000 .002 .013 .001 .001 .005 .004 .053 .089 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

soal13 Pearson 

Correlation 
.445** 1 .438** .046 .174 .238* .349** .016 .244* .006 .530** 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

 
.000 .661 .095 .022 .001 .877 .018 .956 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

soal14 Pearson 

Correlation 
.323** .438** 1 .325** .426** .382** .535** -.018 .329** .382** .715** 

Sig. (2-

tailed) 
.002 .000 

 
.001 .000 .000 .000 .862 .001 .000 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

soal15 Pearson 

Correlation 
.257* .046 .325** 1 .430** .247* .342** .122 .490** .395** .602** 

Sig. (2-

tailed) 
.013 .661 .001 

 
.000 .017 .001 .245 .000 .000 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

soal16 Pearson 

Correlation 
.328** .174 .426** .430** 1 .474** .358** .056 .173 .442** .618** 

Sig. (2-

tailed) 
.001 .095 .000 .000 

 
.000 .000 .597 .097 .000 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

soal17 Pearson 

Correlation 
.350** .238* .382** .247* .474** 1 .347** .296** .193 .450** .623** 

Sig. (2-

tailed) 
.001 .022 .000 .017 .000 

 
.001 .004 .064 .000 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
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soal18 Pearson 

Correlation 
.288** .349** .535** .342** .358** .347** 1 .093 .552** .441** .731** 

Sig. (2-

tailed) 
.005 .001 .000 .001 .000 .001 

 
.377 .000 .000 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

soal19 Pearson 

Correlation 
.298** .016 -.018 .122 .056 .296** .093 1 .085 .191 .322** 

Sig. (2-

tailed) 
.004 .877 .862 .245 .597 .004 .377 

 
.420 .067 .002 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

soal20 Pearson 

Correlation 
.202 .244* .329** .490** .173 .193 .552** .085 1 .359** .612** 

Sig. (2-

tailed) 
.053 .018 .001 .000 .097 .064 .000 .420 

 
.000 .000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

soal21 Pearson 

Correlation 
.178 .006 .382** .395** .442** .450** .441** .191 .359** 1 .604** 

Sig. (2-

tailed) 
.089 .956 .000 .000 .000 .000 .000 .067 .000 

 
.000 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

Motivasi 

Karir 

Pearson 

Correlation 
.634** .530** .715** .602** .618** .623** .731** .322** .612** .604** 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 

 

N 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 7 
Validitas Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti PPA 

Correlations 

  soal22 soal23 soal24 soal25 soal26 Minat 

soal22 Pearson Correlation 1 .592** .384** .155 .373** .665** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .137 .000 .000 

N 93 93 93 93 93 93 

soal23 Pearson Correlation .592** 1 .470** .393** .579** .807** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 93 93 93 93 93 93 

soal24 Pearson Correlation .384** .470** 1 .322** .520** .713** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .002 .000 .000 

N 93 93 93 93 93 93 

soal25 Pearson Correlation .155 .393** .322** 1 .514** .690** 

Sig. (2-tailed) .137 .000 .002  .000 .000 

N 93 93 93 93 93 93 

soal26 Pearson Correlation .373** .579** .520** .514** 1 .806** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 93 93 93 93 93 93 

Minat Pearson Correlation .665** .807** .713** .690** .806** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 93 93 93 93 93 93 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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Lampiran 8 
Reliabilitas Motivasi Kualitas 

 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 93 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 93 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.833 .838 11 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

soal1 4.3763 .50892 93 

soal2 4.3226 .57410 93 

soal3 4.2366 .55946 93 

soal4 4.0968 .67670 93 

soal5 3.9462 .75708 93 

soal6 4.1398 .65261 93 

soal7 4.2258 .64486 93 

soal8 4.0215 .73689 93 

soal9 4.2581 .62386 93 

soal10 4.0430 .73594 93 

soal11 3.8495 .75103 93 
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Lampiran 9 
Reliabilitas Motivasi Karir 

 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 93 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 93 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.801 .804 10 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

soal12 3.8387 .83783 93 

soal13 4.1613 .74148 93 

soal14 3.6237 .85864 93 

soal15 4.0538 .69729 93 

soal16 4.0860 .56445 93 

soal17 4.1828 .50961 93 

soal18 3.8602 .76031 93 

soal19 4.2903 .58199 93 

soal20 4.1075 .68306 93 

soal21 4.1183 .56817 93 
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Lampiran 10 
 

Reliabilitas Minat Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti PPA 
 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 93 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 93 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.776 .791 5 

 
 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

soal22 4.2796 .59647 93 

soal23 4.3763 .52985 93 

soal24 4.3333 .53838 93 

soal25 3.9140 .73212 93 

soal26 4.4086 .55632 93 
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Lampiran 11 

Perhitungan Pengaruh Motivasi Kualitas Dan Motivasi Karir Terhadap 

Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA)  

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Motivasi Kualitas 93 23.00 32.00 55.00 45.5161 4.44926 19.796 

Motivasi Karir 93 21.00 29.00 50.00 40.3226 4.12880 17.047 

Minat 93 9.00 16.00 25.00 21.3118 2.16182 4.673 

Valid N (listwise) 93       
 

1. Variabel Motivasi Kualitas 

 Range  : data maximal-data minimal 

 Data maximal : 11 x 5 = 55 

 Data minimal : 11x 1 = 10 

 Range  : 55–11 = 44 

 Panjang kelas interval :      range         
    banyak kelas 
    :    44 : 8,8 
    5    

Interval Interval (dalam %) Kategori 
11,0 < skor < 19,80 20%    < % < 36% Sangat tidak setuju 
19,85< skor < 28,65 36,1% < % < 52,1%  Tidak setuju 
28,70< skor < 37,50 52,2% < % < 68,2% Ragu-ragu 
37,55< skor < 46,35 68,3% < % < 84,3% Setuju 
46,40< skor < 55 84,4% < % < 100% Sangat setuju 
 

 Dari hasil penelitian diperoleh: 

 Skor total : 45,52 

 Skor maximal : 55 

 DP    :     skor total     x 100% 
    skor maximal   

   :     45,52            x 100% =82,76% 

     55                             

 Kriteria  : Setuju 
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2. Variabel Motivasi Karir 

 Range  : data maximal-data minimal 

 Data maximal : 10 x 5 = 50 

 Data minimal : 10 x 1 = 10 

 Range  : 50–10 = 40 

 Panjang kelas interval :      range         
    banyak kelas 
 
    :    40   = 8,0 
    5 
 

Interval Interval (dalam %) Kategori 

10,0 < skor < 18 20% < % < 36% Sangat tidak setuju 

18,05< skor < 26,05 36,1% < % < 52,1%  Tidak setuju 

26,10< skor < 34,10 52,2% < % < 68,2%  Kurang Setuju 

34,15< skor < 42,15 68,3% < % < 84,3% Setuju 

42,20< skor < 50 84,4% < % < 100% Sangat setuju 

 

 Dari hasil penelitian diperoleh: 

 Skor total   : 40,32 

 Skor maximal  : 50 

 DP   :     skor total     x 100% 

    skor maximal   

   :      40,32   x 100% = 80,64% 

    50 

 Kriteria   : Setuju 

3. Variabel Minat Mahasiswa Untuk Mengikuti PPA 

 Range  : data maximal-data minimal 

 Data maximal : 5 x 5 = 25 

Data minimal : 5 x 1 = 5 

 Range  : 25–5 = 20 

 Panjang kelas interval :      range       
    banyak kelas 
 
    :   20   = 4 
    5 
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Interval Interval (dalam %) Kategori 

5,0   < skor < 9,0 20%    < % < 36% Sangat tidak setuju 

9,05< skor < 13,05  36,2% < % < 52,2% Tidak setuju 

13,10< skor < 17,10 52,4% < % < 68,4% Kurang Setuju 

17,15< skor < 21,15 68,6% < % < 84,6% Setuju 

21,20< skor < 25 84,8% < % < 100% Sangat setuju 

 

 Dari hasil penelitian diperoleh: 

 Skor total   : 21,31 

 Skor maximal  : 25 

 DP    :     skor total     x 100% 

    skor maximal   

   : 21.31    x 100% = 85,24% 

    25 

 Kriteria   : sangat setuju 
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Kriteria Interval Variabel 

No Variabel Rentang 
Interval Interval Interval % Kriteria DP Mean Kategori 

1 M.Kualitas 8,8 11,0-18,8 
 
18,85-28,75 
 
28,80-37,60 
 
37,65-46,45 
46,5-55 

20-36 
 

34,2-52,3 
 
52,4-68,4 
 
68,6-84,5 
84,5-100 

Sangat 
tidak setuju 
Tidak 
setuju 
Kurang 
setuju 
Setuju 
Sangat 
setuju 

82,72% 45,52 Setuju 

2 M. Karir 8,0 10-18 
 
18,05-26,05 
 
26,10-34,10 
 
34,15-42,15 
42,20-50 

20-36 
 
36,1-44,9 
 
52,2-68,2 
 
68,3-84,3 
84,4-100 

Sangat 
tidak setuju 
Tidak 
setuju 
Kurang 
Setuju 
Setuju 
Sangat 
setuju 

80,64% 40,32 Setuju 

3 Minat 
Mahasiswa 
Untuk 
Mengikuti 
PPA 

4,0 5-9 
 
9,05-13,05 
 
13,10-17,10 
 
17,15-21,15 
21,20-25 

20-36 
 
36,2-52,2 
 
52,4-68,4 
 
68,6-84,6 
84,8-100 

Sangat 
tidak setuju 
Tidak 
setuju 
Kurang 
Setuju 
Setuju 
Sangat 
setuju 

85,25% 21,31 Sangat 
setuju 

 
 


