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“Pengaruh Motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi di UPN 
‘VETERAN” Jawa Timur untuk mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk)” 
Oleh : 

Novitasari 

 

Abstraksi 

Dalam akuntansi keuangan, salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah 
mengenai seberapa besar pengetahuan mahasiswa akuntansi khususnya kosentrasi 
keuangan dalam bidang pendidikan profesi akuntansi. Minat menjadi salah satu 
elemen penting dalam mengikuti mata kuliah yang diinginkan. Masalah motivasi 
terhadap minat mahasiswa sangat penting. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu 
motivasi terhadap karir, motivasi ekonomi, dan motivasi kualitas yang dimiliki oleh 
setiap mahasiswa terhadap pengetahuan tentang pendidikan profesi akuntansi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar minat mahasiswa akuntansi 
khususnya di kosentrasi keuangan untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi 
(PPAk).   

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi khususnya 
kosentrasi keuangan angkatan tahun 2007 di UPN “Veteran” Jawa Timur. Jenis data 
yang digunakan adalah data primer yang berupa kuisioner yaitu langsung  kepada 
responden untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Model analisis 
yang digunakan adalah regresi linier berganda. Untuk mengetahui pengaruh masing-
masing variabel bebas yang meliputi motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi 
kualitas terhadap minat mahasiswa dalam mengikuti (PPAk) secara simultan 
digunakan uji F, sedangkan secara parsial digunakan uji t.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil motivasi karir berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), motivasi ekonomi tidak berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk, dan motivasi 
kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa untuk 
mengikuti Pendidikkan Profesi Akuntansi (PPAk).  
 
 
Kata Kunci: Minat Mahasiswa mengikuti PPAk, Motivasi Karir, Motivasi Ekonomi, 

Motivasi Kualitas,  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakekatnya setiap umat manusia pasti memiliki suatu keinginan 

untuk dapat meraih kesejahteraan atau taraf  hidup kearah yang lebih baik. 

Pendidikan juga mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan bangsa 

karena pendidikan dapat mendorong dan menentukan maju mundurnya proses 

pembangunan bangsa dalam segala bidang. Beberapa faktor yang mendukung 

tercapainya tujuan pendidikan antara lain : orientasi profesional, kualitas 

pengajaran, kesempatan pembelajaran, dan partisipasi dari semua personil yang 

ada dalam lingkungan tersebut. 

 Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kemampuan bersaing dan 

memiliki keunggulan yang kompetitif. Seiring dengan perkembangan dalam 

berbagai bidang, bangsa indonesia dituntut untuk menciptakan dan 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat 

ditempuh melalui berbagai jalur, baik formal maupun non formal. Pendidikan 

jalur formal dapat ditempuh melalui tingkat Taman kanak-kanak hingga  

perguruan tinggi. Sedangkan jalur nonformal dapat ditempuh melalui kursus atau 

pelatihan. Dalam tingkat Perguruan Tinggi banyak program studi yang 

ditawarkan, salah satunya adalah program studi akuntansi. Akuntansi merupakan 

salah satu jurusan di fakultas ekonomi yang banyak diminati oleh mahasiswa saat 

ini. Akuntansi banyak mengalami proses perkembangan baik dalam dunia 
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pendidikan maupun bisnis. Menrut Sundem, 1993 (dalam Widyastuti, dkk. 2004) 

pendidikan akuntansi harus menghasilkan akuntan yang profesional sejalan 

dengan perkembangan kebutuhan akan jasa akuntansi pada abad mendatang. Pada 

umumnya mahasiswa memilih program studi akuntansi didorong oleh keinginan 

mereka untuk menjadi profesional dibidang akuntansi.  Selain itu juga mereka 

termotivasi oleh anggapan bahwa akuntansi dimasa mendatang sangat dibutuhkan  

oleh banyak organisasi dan perusahaan. Pendidikan tinggi akuntansi yang tidak 

menghasilkan seorang profesionalisme sebagai akuntan dan tidak akan laku di 

pasaran tenaga kerja. Saat ini berbagai sudut pandang menyoroti sistem 

pendidikan nasional kita. 

Motivasi terbentuknya tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam dan luar 

individu tersebut. Secara psikologis, tingkah laku individu dalam pendidikan erat 

kaitannya dengan motif-motif yang dimilikinya, sedangkan motif individu 

ditentukan oleh kebutuhannya. Jika kebutuhan tersebut ingin terealisasi maka 

seseorang akan berusaha menumbuhkan motivasi dirinya (self motivation) yang 

selanjutnya akan dapat dilihat pada tingkah laku dan kinerjanya. Motivasi 

merupakan faktor utama yang mendorong seseorang untuk mencapai prestasi dan 

mengikuti pelatihan pendukung guna untuk menentukan langkah mahasiswa 

dalam menentukan profesi yang mereka pilih setelah lulus. 

Namun belakangan ini muncul banyak kasus dalam profesi akuntan yang 

dilakukan oleh  oknum-oknum tertentu dalam profesi akuntan sehingga timbul 

keraguan atas keandalan pendidikan tinggi akuntansi dalam menghasilkan  tenaga 

akuntan yang profesional di Indonesia (Benny dan Yuskar, 2006:2). Oleh karena 
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itu, pendidikan akuntansi harus menghasilkan akuntan yang profesional sejalan 

dengan perkembangan kebutuhan akan jasa akuntansi pada abad mendatang, 

pendidikan tinggi akuntansi yang tidak menghasilkan profesionnalisme sebagai 

seorang akuntan tidak akan laku di pasaran tenaga kerja. 

Globalisasi dan era informasi merubah struktur ekonomi menjadi struktur 

ekonomi menjadi lebih kompleks dengan diwarnai era persaingan yang bebas 

yang menuntut daya saing tinggi, untuk mengantisipasi perubahan struktur 

ekonomi tersebut, maka profesi akuntansi semestinya mulai mempersiapkan 

langkah-langkah yang konkret dalam mengantisipasi perubahan-perubahan tata 

ekonomi di abad mendatang, dalam hal ini profesi akuntan dituntut untuk dapat 

bekerja lebih profesioanal dan senantiasa siap untuk mereview seluruh kandungan 

baik visi, misi, dan strategi untuk menjaga kualitas jasa peningkatan kompetisi. 

Untuk mencapai hal tersebut peranan institusi akuntan di Indonesia disamping 

berfungsi sebagai proses pendidikan juga proses melahirkan seorang akuntan. 

 Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) adalah pendidikan lanjutan pada 

pendidikan tinggi untuk dapat gelar profesi akuntan, yang harus dijalani setelah 

selesai menempuh pendidikan program sarjana atau srata satu (S1) Ilmu Ekonomi 

pada jurusan Akuntansi. Melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor.179/U/2001 tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntan 

(PPAk), 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 Dikti Depdiknas atas pelaksanaan pendidikan profesi akuntan, yang 
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pada akhirnya membuat Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk) di Indonesia dapat 

terealisasi. Profesi akuntan terdiri dari beberapa bidang yaitu akuntan publik, 

akuntan intern, akuntan pemerintah, dan akuntan pendidik. Pendidikan Profesi 

Akuntan (PPAk) bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memilki keahlian di 

bidang akuntansi dan memberikan kompetensi kaprofesiannya. Mahasiswa yang 

mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) 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, diharapakan calon akuntan di masa depan tidak hanya 

mahir secara teknis namun juga mahir secara profesional. Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPAk) penting bagi mahasiswa jurusan akuntasi sebab PPAk dapat 

memberikan kontribusi untuk menjadi seorang akuntan yang profesional. Dengan 

dimulainya pelaksanaan program PPAk, maka gelar akuntan bukan lagi 

dimonopoli Perguruan Tinggi Negri (PTN) tertentu yang diberi hak istimewa oleh 

Depdiknas, tetapi sudah menjadi hak bersama bagi semua perguruan tinggi, baik 

negeri maupun swasta. Dengan demikian dapat diharapkan para akuntan di masa 

akan datang, khususnya dalam era globalisasi ekonomi abad 21, akan menjadi 

akuntan yang profesional dan siap menghadapi persaingan di tingkat global.  

Mengingat pentingnya PPAk bagi mahasiswa akuntansi maka diperlukan motivasi 

dari dalam diri mahasiswa terhadap minat untuk mengikuti  PPAk, yang 

diharapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan mahasiswa untuk menjadi 

seorang akuntan yang professional dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi. 

Telah banyak penelitian terdahulu yang berusaha mencari tahu mengenai 
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pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

pendidikan profesi akuntansi (PPAk) dan faktor-faktor apa yang terkait, misalnya 

Sri Wahyuni Widyastuti, Sri Suryaningrum, Kiky Juliana (2004) yang menelti 

pengaruh motivasi (yaitu  motivasi karir, motivasi ekonomi dan motivasi kualitas) 

terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi karir merupakan faktor yang paling signifikan 

mempengaruhi minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk, dan adanya perbedaan 

minat untuk mengikuti PPAk antara mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir. 

Penelitian ini bermaksud meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

mahasiswa akuntansi dalam mengikuti PPAk, yaitu motivasi secara khusus yang 

terdiri dari motivasi kualitas, motivasi karir, dan motivasi ekonomi. Adapun yang 

menjadi subyek penelitian ini adalah mahasiswa UPN “VETERAN” Jawa Timur 

jurusan akuntansi. 

Dengan mengetahui pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAk), maka kalangan 

akademik diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam upaya untuk 

meningkatkan nilai tambah dalam rangka menambah mutu lulusan sebagai 

pekerja intelektual yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan pasar. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini peneliti ingin meneliti dengan judul “Pengaruh 

Motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi di UPN ‘VETERAN” Jawa 

Timur untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)”. Untuk itu 

dipandang perlu untuk meniliti guna mencari faktor-faktor motivasi yang paling 

dominan dalam mempengaruhi minat mahasiswa progdi akuntansi di UPN Jatim 
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yang diharapkan akan menempuh pendidikan profesi akuntansi (PPAk), guna 

memenuhi tuntutan profesi akuntansi agar dapat bekerja lebih profesional dan 

mempunyai sens of enterpreneurship yang lebih responsive dengan perubahan 

kondisi bisnis agar tetap survive. 

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

“Apakah motivasi kualitas, motivasi karir, dan motivasi ekonomi 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi di UPN untuk mengikuti 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk)?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut diatas, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

“Untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris apakah motivasi 

kualitas, motivasi karir, dan motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi di UPN untuk mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPAk)” 

1.4 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

terutama bagi: 

1. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah perbendaharaan 

kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
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Timur, khususnya sebagai Fakultas Ekonomi sehingga dapat 

digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lain. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah diperoleh 

dibangku kuliah dan diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti akan ilmu akuntansi. 

3. Bagi Pembaca 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang lain yang akan 

mengadakan penelitian lebih lanjut, yang berkaitan dengan masalah 

ini. 
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