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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-

penelitian sebelumnya. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu 

beserta persamaan dan perbedaanya dengan penelitian ini : 

 

1. Raminten  (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh motivasi kualitas, 

motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi mencari ilmu, motivasi gelar, motivasi 

mengikuti USAP, biaya pendidikan dan lama pendidikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Sampel yang digunakan oleh 

peneliti adalah mahasiswa prodi S1 Akuntansi kelas regular pagi dan sore 

Universitas Semarang. Hasil penelitian ini adalah motivasi mencari ilmu, biaya 

pendidikan dan lama pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

minat sedangkan motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, motivasi 

gelar dan motivasi mengikuti USAP memiliki pengaruh signifikan terhadap minat 

mengikuti PPAk. 

Persamaan penelitian ini adalah menggunakan variabel motivasi kualitas, 

karir dan ekonomi sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini adalah 

sampel pada penelitian Raminten (2012) adalah mahasiswa Akuntansi Universitas
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Semarang sedangkan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi di STIE 

Perbanas Surabaya. 

 

2. Linda dan Iskandar (2011) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan akuntansi, 

motivasi karir, motivasi kualitas dan motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa 

mengikuti PPAk. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi semester 6 

pada perguruan tinggi negeri dan swasta di Kotamadya Banda Aceh. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi berganda. 

Hasil penelitian ini adalah pengetahuan akuntansi, motivasi kualitas dan 

motivasi ekonomi secara signifikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk 

mengikuti PPAk. Persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti tentang minat 

mahasiswa akuntansi. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi variabel 

independen yang digunakan yaitu pada penelitian ini mengganti variabel 

pengetahuan akuntansi dengan persepsi akuntansi sebagai profesi. 

 

3. Kersna (2011) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kualitas, 

motivasi karir dan motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti PPAk. Sampel penelitian ini menggunakan mahasiswa semester tujuh 

jurusan akuntansi STIE Harapan Medan. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Regresi berganda. 
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Hasil penelitian ini adalah bahwa motivasi kualitas dan motivasi karir 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. 

Sedangkan motivasi ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Persamaan dengan penelitian ini 

adalah dari segi populasi yang digunakan adalah mahasiswa akuntansi semester 

tujuh. Perbedaan penelitian ini adalah dari segi sampel yaitu pada penelitian  

Kersna (2011) adalah mahasiswa akuntansi STIE Harapan Medan sedangkan 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di STIE Perbanas Surabaya. 

 

4. Elma  (2010) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap 

akuntansi sebagai karir, akuntansi sebagai bidang ilmu, akuntansi sebagai profesi 

dan akuntansi sebagai aktivitas kelompok. Sampel penelitian ini menggunakan 

mahasiswa senior dan junior di PTS X. Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Mann Whitney. 

Hasil penelitian ini adalah pada program S1 reguler persepsi mahasiswa 

senior mengenai akuntansi sebagai profesi dan akuntansi sebagai ilmu lebih 

rendah dibandingkan mahasiswa junior. Pada program S1 transfer tidak ada 

perbedaan persepsi yang signifikan antara mahasiswa senior dan junior terhadap 

akuntansi sebagai profesi. Persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti 

tentang persepsi akuntansi sebagai profesi. Perbedaan penelitian ini adalah dari 

segi sampel penelitian yaitu penelitian Elma (2010) menggunakan sampel 

mahasiswa senior dan junior di PTS X sedangkan penelitian kali ini menggunakan 
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sampel mahasiswa S1 Akuntansi STIE Perbanas Surabaya. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Berganda sedangkan peneliti 

sebelumnya menggunakan Man Whitney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

 

 

No. Nama Peneliti Sampel penelitian Variabel Penelitian Analisis / 

Alat Uji 

Hasil Penelitian 

1. Raminten 

(2012) 

Mahasiswa program studi S1 

Akuntansi kelas regular pagi dan 

regular sore Universitas 

Semarang. 

Variabel Dependen :  

Minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti PPAk 

 

Variabel Independen :  

Motivasi kualitas,motivasi 

karir, motivasi ekonomi, 

motivasi mencari ilmu, 

motivasi gelar, motivasi 

mengikuti USAP, biaya 

pendidikan dan lama 

pendidikan. 

Regresi 

Berganda 

1.Motivasi mencari ilmu,biaya 

pendidikan dan lama pendidikan 

tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap minat. 

 

2. Motivasi kualitas, karir, ekonomi, 

gelar dan motivasi mengikuti 

USAP memiliki pengaruh 

signifikan terhadap minat 

mengikuti PPAk. 

2. Linda dan 

Iskandar. 

(2011) 

Mahasiswa akuntansi semester 6 

pada perguruan tinggi negeri & 

swasta di Kotamadya Banda 

Aceh. 

 

Variabel Dependen:  

Minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti PPAk. 

 

Variabel Independen : 

Pengetahuan akuntansi, 

Motivasi karir, motivasi 

kualitas dan motivasi 

ekonomi. 

Regresi 

Berganda. 

1. Pengetahuan akuntansi, motivasi 

kualitas dan ekonomi secara 

signifikan mempengaruhi minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk. 

 

2. Tidak ada perbedaan yang 

signifikan jawaban mahasiswa ptn 

& swasta. 
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No. Nama Peneliti Sampel Penelitian Variabel Penelitian Analisis / 

AlatUji 

Hasil Penelitian 

3. Kersna Minan 

(2011) 

Mahasiswa semester tujuh 

Jurusan akuntansi STIE Harapan 

Medan. 

 

Variabel Dependen :  

Minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti PPAk. 

 

Variabel Independen :  

Motivasi kualitas, motivasi 

karir dan motivasi ekonomi 

Regresi 

Berganda 

1. Ada pengaruh positif motivasi 

kepada siswa minat akuntansi 

untuk mengikuti pendidikan 

PPAk. 

 

2. Ada pengaruh positif motivasi 

kualitas dan motivasi karir untuk 

minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti pendidikan PPAk. 

 

3.   Motivasi ekonomi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

minat mahasiswa akuntansi 

mengikuti pendidikan PPAk. 

4. Elma Muncar 

(2010) 

Mahasiswa senior dan 

mahasiswa junior di PTS X. 

 

Persepsi mahasiswa 

terhadap akuntasi sebagai 

karir, akuntansi sebagai 

bidang ilmu, akuntansi 

sebagai profesi dan 

akuntansi sebagai aktivitas 

kelompok. 

Mann 

Whitney 

1. Pada Program S1 Reguler persepsi 

mahasiswa senior mengenai 

“akuntansi sebagai Profesi” dan 

“akuntansi sebagai Ilmu” lebih 

rendah dibandingkan mahasiswa 

junior. 

 

2.  Pada Program S1 Transfer tidak  

ada perbedaan yang signifikan 

antara mahasiswa senior dan junior 

terhadap “akuntansi sebagai 

Profesi”. 
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2.2      Landasan Teori 

2.2.1 Teori Harapan (Expectancy Theory)  

Model ekspektansi (expectancy) menyatakan bahwa orang-orang 

termotivasi untuk bekerja jika mereka mengharapkan untuk memperoleh sesuatu 

yang mereka inginkan dari pekerjaanya (Ivan & Imam, 2006:132). Teori 

ekspektansi ini berasumsi bahwa seseorang mempunyai keinginan untuk 

menghasilkan suatu karya pada waktu tertentu tergantung pada tujuan-tujuan 

khusus orang yang bersangkutan dan juga pemahaman seseorang tersebut tentang 

nilai suatu prestasi kerja sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam teori 

ini, seseorang akan memaksimalkan sesuatu yang menguntungkan dan 

meminimalkan sesuatu yang merugikan bagi pencapaian tujuan akhirnya. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi dipengaruhi 

oleh harapan individu bahwa pada tingkat usaha tertentu akan menghasilkan 

tujuan prestasi yang dimaksudkan. Menurut Vroom dalam (Ivan & Imam, 

2006:133) dalam teori ekspektansi terdapat empat konstruk utama yaitu : 

1. First level dan Second level outcomes adalah hasil dari perilaku yang 

berkaitan dengan pengerjaan tugas itu sendiri disebut dengan first 

level outcomes yang mencakup kualitas kerja, tingkat kinerja dan 

jumlah ketidakhadiran. Second level outcomes merupakan ganjaran 

yang mungkin dihasilkan oleh first level yang mencakup suatu 

kenaikan penghasilan, promosi, penerimaan oleh rekan kerja dan 

keamanan kerja. 
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2. Harapan (expectancy) adalah ekspektansi menunjuk pada keyakinan 

bahwa upaya tertentu akan diikuti oleh kinerja tertentu.  

3. Nilai (Valence) adalah akibat dari perilaku tertentu mempunyai nilai 

atau martabat tertentu (daya atau nilai memotivasi) bagi setiap 

individu. Nilai atau valensi ditentukan oleh individu dan tidak 

merupakan kualitas objektif dari akibat itu sendiri, sehingga pada 

situasi tertentu, nilai ini akan berbeda antara satu individu dengan 

individu lainnya. 

4. Pertautan (instrumentality) adalah persepsi dari individu bahwa hasil 

tingkat pertama akan dihubungkan pada tingkat kedua. 

 

2.2.2 Motivasi 

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau 

tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut 

Widyastuti,dkk (2004) dalam Linda dan Iskandar (2011) menyatakan bahwa 

motivasi seringkali diartikan sebagai dorongan. Dorongan atau tenaga tersebut 

merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motivasi merupakan 

suatu tenaga yang menggerakkan manusia untuk bertingkah laku di dalam 

perbuatannya yang mempunyai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi di atas dapat 

dilihat bahwa: 

1. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi atau tenaga dalam diri 

pribadi seseorang. 
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2. Motivasi ditandai dengan timbulnya perasaan yang mengarah tingkah laku 

seseorang. 

3. Motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan. 

Menurut Daniel Goleman (2003:181-196) terdapat empat kunci dari motivasi, 

yaitu : 

1. Dorongan Prestasi 

Dorongan prestasi adalah dorongan untuk menjadi lebih baik atau 

memenuhi standar keberhasilan. Orang dengan kecakapan ini: 

a) Berorientasi kepada hasil, dengan semangat juang tinggi untuk meraih 

tujuan dan memenuhi standar. 

b) Menetapkan sasaran yang menantang dan berani mengambil resiko 

yang telah diperhitungkan. 

c) Mencari informasi sebanyak-banyaknya guna mengurangi 

ketidakpastian dan mencari cara yang lebih baik. 

d) Terus belajar untuk meningkatkan kinerja mereka. 

2. Komitmen 

Komitmen adalah menyesuaikan diri dengan sasaran kelompok 

atau perusahaan. Orang dengan kecakapan ini: 

a) Siap berkorban demi kemenangan sasaran perusahaan yang lebih 

penting. 

b) Merasakan dorongan semangat dalam misi yang lebih besar. 

c) Menggunakan nilai-nilai kelompok dengan pengambilan keputusan 

dan penjabaran pilihan-pilihan. 
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d) Aktif mencari peluang dengan memenuhi misi kelompok. 

3. Inisiatif 

Inisiatif adalah kesiapan untuk memanfaatkan kesempatan. Orang 

dengan kecakapan ini: 

a) Siap memanfaatkan peluang. 

b) Mengejar sasaran lebih dari pada yang dipersyaratkan atau diharapkan 

dari mereka. 

c) Berani melanggar batas-batas dan aturan-aturan yang tidak prinsip bila 

perlu agar tugas dapat dilaksanakan. 

d) Mengajak orang lain melakukan sesuatu yang tidak lazim dan 

bernuansa petualangan. 

4. Optimisme 

Optimisme adalah kegigihan dalam memperjuangkan sasaran 

kendati ada halangan dan kegagalan. Orang dengan kecakapan ini: 

a) Tekun dalam mengejar sasaran kendati banyak halangan dan 

kegagalan. 

b) Bekerja dengan harapan untuk sukses bukannya takut gagal. 

c) Memandang kegagalan atau kemunduran sebagai situasi yang dapat 

dikendalikan ketimbang sebagai kekurangan pribadi. 
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2.2.3 Karakteristik Motivasi 

 Dalam penelitian ini yang termasuk dalam karakteristik motivasi adalah 

sebagai berikut :  

1) Motivasi Kualitas. 

 Menurut Linda dan Iskandar (2011) motivasi kualitas merupakan 

dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk memiliki dan 

meningkatkan kualitas atau kemampuan dalam bidang yang ditekuni 

sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar untuk 

mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen 

pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan 

rohaniah dan kemudian kepuasan material. Mengingat bahwa Pendidikan 

Magister Akuntansi penting bagi sarjana akuntansi karena bertujuan untuk 

menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan 

memberikan kompetensi keprofesiannya sehingga dapat memiliki 

kemampuan analitis, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 

Sehingga berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

kualitas kemungkinan besar berperan dalam menentukanan minat 

mahasiswa mengikuti Pendidikan Magister Akuntansi. 

2) Motivasi Karir. 

Karir dapat diartikan sebagai rangkaian sikap dan perilaku yang 

berhubungan dengan penjualan kerja seseorang sepanjang kehidupan 

kerjanya (Kersa, 2011). Motivasi karir merupakan dorongan yang timbul 

dari dalam diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dan 
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dalam rangka mencapai kedudukan, jabatan atau karir yang lebih baik dari 

sebelumnya. Wambsganss dan kennet (1995) dalam Linda dan Iskandar 

(2011) menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa jurusan akuntansi 

adalah pragmatis dan memilih jurusan akuntansi karena adanya 

kesempatan karir yang luas di bidang akuntansi.  

3) Motivasi Ekonomi. 

 Motivasi ekonomi merupakan suatu dorongan yang timbul dalam 

diri seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadi dalam rangka 

untuk memperoleh penghargaan finansial yang diinginkan (Linda dan 

Iskandar, 2011). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman 

yang cukup dalam pekerjaan yang ditekuni seseorang maka kedua hal 

tersebut akan memberikan seseorang tersebut gaji awal yang tinggi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi ekonomi dapat didorong oleh 

kemauan mahasiswa akuntansi untuk memperoleh gaji awal yang tinggi, 

fasilitas yang memadai dan memperoleh bonus. 

 

2.2.4 Persepsi 

 Persepsi adalah proses yang digunakan dalam individu mengelola 

dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna 

kepada lingkungan mereka (Elma, 2010). Persepsi satu orang dengan yang 

lain biasanya dapat berbeda dari kenyataan obyektif. Menurut Robbins 

(2003) dalam Elma (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

terdiri dari tiga faktor yaitu faktor pada pemersepsi, faktor dalam situasi 
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dan faktor pada target. Faktor pada pemersepsi yaitu terdiri dari sikap, 

motif, kepentingan, pengalaman dan harapan. Kemudian pada faktor 

dalam situasi yang terdiri dari waktu, keadaan atau tempat kerja dan 

keadaan sosial. Faktor yang terakhir adalah faktor yang ada pada target 

yang terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, latar belakang dan kedekatan. 

 

2.2.5 Minat 

 Menurut Widyastuti (2004) dalam Kersa (2011) minat adalah 

keinginan yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat, mengamati 

dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang 

diinginkannya. Minat tersebut diharapkan dapat merefleksikan apa yang 

diinginkan mahasiswa akuntansi di masa yang akan datang. Minat 

merupakan sebuah motivasi intrinsik sebagai kekuatan pembelajaran yang 

menjadi penggerak seseorang dalam melakukan aktivitas dengan penuh 

ketekunan dan cenderung menetap (Kersa, 2011). Aktivitas tersebut 

merupakan proses pengalaman belajar yang dilakukan dengan penuh 

kesadaran dan mendatangkan perasaan senang, suka dan gembira. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan pada minat, yaitu : 

1. Minat merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. 

2. Minat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba 

melakukan sesuatu. 
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3. Minat menujukkan seberapa banyak upaya yang diusahakan 

seseorang untuk melakukan sesuatu. 

 

2.2.6 Pendidikan Magister Akuntansi 

Program pendidikan strata 2 (S2) merupakan program lanjutan bagi 

para lulusan S1 yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuannya di bidang 

Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Magister Akuntansi atau yang 

lebih dikenal dengan sebutan MAKSI adalah program studi yang 

menyediakan pendidikan magister di bidang akuntansi. Pendidikan 

Pascasarjana Program Magister Akuntansi ini didirikan dalam rangka turut 

berperan serta memajukan sistem pendidikan akuntansi di Indonesia, serta 

memenuhi kebutuhan akan pendidikan lanjutan yang berorientasi pada 

profesi dan mendukung pelaksanaan audit dan pelaporan yang lebih efektif 

dan efisien. 

Menurut Hesti (2011), Program Magister Akuntansi ini juga 

dimaksudkan untuk turut serta menciptakan manajer dan pemimpin yang 

berkemampuan untuk  mengolah dan memanfaatkan informasi akuntansi  

bagi pengambilan keputusan yang dapat mendorong peningkatan efisiensi 

dan efektifitas serta nilai organisasi. Oleh karena itu proses pembelajaran 

pada program Magister Akuntansi menerapkan pola gabungan antara 

metode interaktif dan metode penelitian mandiri. Metode tersebut menuntut 

mahasiswa untuk melakukan tiga kegiatan pembelajaran secara intensif 

yang meliputi membaca, berdiskusi dan menulis secara mendalam yang 
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diharapkan dapat membentuk mahasiswa agar memiliki kemampuan 

mencerna, menganalisis, merumuskan dan menarik kesimpulan. Dengan 

demikian mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan dan memanfaatkan 

konsep dan teknik akuntansi yang relevan dengan kebutuhan organisasi. 

 

2.2.7 Hubungan Variabel 

Berikut ini penjelasan hubungan antar variabel independen dan dependen : 

1. Hubungan motivasi kualitas dengan minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti Pendidikan Magister Akuntansi. 

Linda dan Iskandar (2011) menjelaskan bahwa terdapat hubungan 

yang saling berkaitan antara variabel motivasi kualitas dengan minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Dalam penelitian ini dijelaskan 

bahwa mahasiswa akuntansi termotivasi untuk mengikuti PPAk 

dikarenakan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

keahlian di bidang akuntansi dan memberikan kompetensi 

keprofesiannya sehingga dapat memiliki kemampuan analitis, 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. 

2. Hubungan motivasi karir dengan minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti Pendidikan Magister Akuntansi. 

Kersna (2011) menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang saling 

berkaitan antara variabel motivasi karir dengan minat mahasiswa untuk 

mengikuti PPAk. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa mahasiswa 
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akuntansi termotivasi untuk mengikuti PPAk dikarenakan ingin 

meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai 

kedudukan, jabatan dan karir yang lebih baik dari sebelumnya. 

3. Hubungan motivasi ekonomi dengan minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti Pendidikan Magister Akuntansi. 

Linda dan Iskandar (2011) menjelaskan bahwa terdapat hubungan 

yang saling berkaitan antara variabel motivasi ekonomi dengan minat 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk. Dalam penelitian ini dijelaskan 

bahwa mahasiswa akuntansi termotivasi untuk mengikuti PPAk 

dikarenakan ingin meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka 

mencapai penghargaan finansial yang diinginkan seperti gaji awal 

yang tinggi, fasilitas yang memadai, serta adanya bonus- bonus. 

4. Hubungan persepsi akuntansi sebagai profesi dengan minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Magister Akuntansi. 

Elma (2010) menjelaskan bahwa pada program S1 transfer 

menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara 

mahasiswa senior dan junior terhadap akuntansi sebagai profesi. 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sebagian besar mahasiswa 

termotivasi untuk mengambil kuliah S-1 Akuntansi adalah karena 

tuntutan dari pekerjaan sebagai akuntan sehingga mendorong 

mahasiswa untuk dapat menjadi tenaga yang professional. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Gambar kerangka pemikiran diatas menunjukkan penelitian tentang 

pengaruh motivasi kualitas, motivasi karir, dan motivasi ekonomi dan persepsi 

akuntansi sebagai profesi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

pendidikan magister akuntansi pada mahasiswa akuntansi STIE Perbanas 

Surabaya. Kerangka pemikiran ini menggambarkan dan menjelaskan bahwa : 

1. Motivasi kualitas berpengaruh pada minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti pendidikan magister akuntansi karena tenaga professional yang 

berkualitas adalah individu yang memiliki dorongan dalam diri sendiri 

untuk menguasai dan mempunyai keahlian dalam bidang akuntansi yang 

lebih baik sehingga dapat memiliki kemampuan analitis, pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah. 

2. Motivasi karir berpengaruh pada minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti pendidikan magister akuntansi karena adanya kesempatan karir 

yang luas dibidang akuntansi, hal ini yang mendorong mahasiswa untuk 
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meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai kedudukan, 

jabatan atau karir yang lebih baik. 

3. Motivasi ekonomi berpengaruh pada minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti pendidikan magister akuntansi karena hal ini merupakan salah 

satu faktor yang mendorong mahasiswa untuk mencapai penghargaan 

financial atau ekonomi (financial reward). 

4. Persepsi akuntansi sebagai profesi berpengaruh pada minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti pendidikan magister akuntansi karena sebagian 

besar mahasiswa akuntansi mengambil pendidikan magister akuntansi 

karena tuntutan dari pekerjaan sebagai akuntan sehingga mendorong 

mahasiswa untuk dapat menjadi tenaga yang professional. 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

H1 : Motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi    

untuk mengikuti Pendidikan Magister Akuntansi. 

H2 :  Motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti Pendidikan Magister Akuntansi. 

H3 : Motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti Pendidikan Magister Akuntansi. 

H4  :  Persepsi akuntansi sebagai profesi berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti Pendidikan Magister Akuntansi. 

 

 


