
Lampiran 1 
 

KUESIONER 

 

          Sehubungan dangan tugas akhir yang  sedang saya kerjakan, saya 

mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Mengharapkan kesediaan saudara/i untuk membantu 

dalam pengisian kuesioner berikut ini.Kuesioner ini akan digunakan sebagai 

bahan penelitian untuk menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi saya. Besar  harapan 

saya, saudara/i dapat memberikan jawaban yang sebenarnya. Terima kasih atas 

kerja sama yang saudara/i berikan. 

 

Identitas responden 

Nama  :..................................... 

Jenis kelamin  :         Pria            Wanita 

Universitas      :....................................... 

Jurusan :........................................ 

Semester :........................................ 

IPK  :        2,00-2,49             2,50-2,99 

                                 3,03-3,49            ≥ 3,50 

 

Bagian 1 : Minat Terhadap Karir 

Untuk pertanyaan berikut, mohon anda memberi tanda (X) pada kotak yang 

tersedia sesuai pilihan jawaban anda. 

Jenis karir yang ingin Anda jalani setelah lulus kuliah: 

            Akuntan publik 

Non Akuntan publik; sebutkan....................... 
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Bagian 2 : Faktor Yang Mempangaruhi Minat Terhadap PPA dan Persepsi 

Terhadap Karir Sebagai Akuntan Publik 

• Untuk pernyataan berikut mohon Anda beri tanda (√) pada salah satu point dari 

kelima point sesuai pendapat Anda.                                                         

Skor Pendapat 
1 Sangat tidak setuju (STS) 
2 Tidak setuju (TS) 
3 Ragu ragu (R) 
4 Setuju (S) 
5 Sangat setuju (ST) 

 

• Pernyataan no.1 – 4  berkaitan dangan Pendidikan Profesi Akuntansi. 

• Pernyataan no. 5 – 24 berkaitan dengan persepsi / pandangan Anda terhadap 

karir sebagai akuntan publik  baik bagi Anda yang memilih karir sebagai 

akuntan publik maupun yang memilih karir non akuntan publik.    

Pendapat 
No Pernyataan STS TS R S SS 

Minat terhadap PPA  
1 
 

Akuntan publik merupakan pekerjaan yang saya 
inginkan sejak kuliah dijurusan Akuntansi 

     

2 Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) 
untuk menjadi Akuntansi publik membutuhkan 
biaya yang besar 

     

3 Saya tetap berminat untuk menjadi akuntan 
publik meskipun harus menempuh Pendidikan 
Profesi Akuntansi (PPA) terlebih dahulu. 

     

4 Saya akan mengikuti PPA meskipun tidak 
berkarir sebagai Akuntan Publik 

     

Nilai Intrinsik Pekerjaan      
5 Karir sebagai Akuntan Publik menuntut 

kreatifitas 
     

6 Karir sebagai Akuntan publik mamberi tantangan 
intelektual 

     

7 Karir sebagai Akuntan publik lebih prestisius 
(bergengsi) dibanding karir yang lain 

     

8 Karir sebagai Akuntan publik merupakan 
pekerjaan yang menarik 

     

9 Lingkungan kerja Akuntan Publik lebih variatif 
karena berhadapan dangan berbagai perusahaan 
dengan berbagai permasalahan yang berbeda 
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Fleksibilitas Pekerjaan      
10 
 

Akuntan Publik mempunyai pilihan jenis 
pekerjaan yang luas (fleksibel) yaitu bisa 
menjadi auditor, konsultan bisnis, konsultan 
pajak, dll. 

     

11 Akuntan publik merupakan jenis pekerjaan yang 
banyak dibutuhkan. 

     

Gaji atau penghargaan finansial      
12 Karir sebagai Akuntan publik memperoleh gaji 

yang kecil sebelum berpengalaman  
     

13 Karir sebagai Akuntan publik memberikan gaji 
jangka panjang yang besar 

     

14 Karir sebagai Akuntan publik memberikan 
profesi kenaikan gaji yang lebih cepat 

     

15 Karir sebagai akuntan publik tidak memberikan 
jaminan dana pensiun 

     

Kesempatan      
16 Karir sebagai akuntan publik memberikan 

kesempatan untuk berkembang 
     

17 Karir sebagai akuntan publik lebih terjamin 
(tidak mudah terkena PHK) 

     

18 Karir sebagai akuntan publik memberikan 
kesempatan untuk menyediakan jasa sosial 
dibanding karir yang lain 

     

Persepsi Mahasiswa tentang Manfaat Profesi 
Akuntan publik  

     

19 Akuntan publik dapat menjadi konsultan yang 
dinamis rada perusahaan 

     

20 Akuntan publik dapat menjadi konsultan bisnis 
yang terpercaya dangan melaksanakan audit atas 
laporan keuangan dan jasa konsultasi sesuai 
standat audit yang ditetapkan oleh IAI. 

     

21 Karir sebagai akuntan publik mendapat 
pengalaman kerja yang bervariasi dibanding 
karir yang lain karena menghadapi kasus-kasus 
/permasalahan yang berbeda dari masing –
masing klien 

     

Persepsi Mahasiswa Tentang Pengorbanan Profesi      
22 Karir sebagai akuntan publik tidak memiliki 

waktu santai pada permulaan kerja 
     

23 Karir sebagai akuntan publik memerlukan 
banyak upaya yang harus dilakukan (tingkat 
tekanan kerja yang tinggi ) 

     

24 Sifat pekerjaan akuntan publik lebih sering 
lembur. 
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