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      ABSTRACT. 

  Accounting students are an important component and are closely related 

to the profession of an accountant in Indonesia. High Performance Index is not a 

major component to measuring one's success in the future. So the students must 

equip themselves with soft skill or hard skills to support his success later. 

 Unika Soegijapranata is the only university that provides ACPAI test for 

its students to equip students to meet the standards of being a professional public 

accountant in the future. Of the 224 students of the class of 2013, only 122 

students attended the ACPAI exam and none of the students graduated, although 

academic Unika Soegijapranata has granted Comprehensive Exams and 

additional degrees to students who pass the test. The purpose of this study is to 

determine what factors affect student motivation of ACPAI exam. 

 

 According Sarwono (2010, h.2) motivation is an encouragement that 

comes from within a person who has a purpose to meet their needs. Theory of 

Reasoned Action (TRA) explains if you want to know what someone will do, the 

best way is to know the will of the person. Similar to the ACPAI exam, if you want 

to know whether students are interested in taking the exam or not, we must know 

the will of the student. In this research the data collection technique is pre survey 

to determine the data of independent variable. Then followed by a survey in the 

form of interviews of student of class of 2013 Unika Soegijapranata related to 

independent and dependent variable. The results of this study can be seen that the 

factors that affect students do not follow the ACPAI exam because there is no 

interest, no friends who participate, feel not confident of their own ability, do not 

want to pay the cost, degree is not important, the quota / schedule is not 

appropriate. 

 

Keywords : Student College, certification ACPAI Exam, Motivation, Interest 
 

Mahasiswa akuntansi merupakan komponen yang penting dan sangat 

berhubungan dengan profesi seorang akuntan di Indonesia. Index Prestasi (IP) 

yang tinggi bukan merupakan komponen utama untuk mengukur kesuksesan 

seseorang  di masa yang akan datang. Sehingga mahasiswa harus membekali diri 

dengan  soft skill maupun hard skill untuk menunjang kesuksesannya kelak.  

Unika Soegijapranata satu-satunya Universitas yang menyediakan tes 

ACPAI untuk mahasiswanya guna membekali para mahasiswa agar bisa 

memenuhi standar menjadi seorang akuntan publik yang professional di masa 

yang akan datang. Dari 224 mahasiswa akuntansi angkatan 2013, hanya 122 

mahasiswa mengikuti ujian ACPAI dan tidak ada satu pun mahasiswa yang lulus, 

meskipun pihak akademisi Unika Soegijapranata sudah memberikan kelulusan 

Ujian Komprehensif dan tambahan gelar  kepada mahasiswa yang lulus tes. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa 

sajakah yang mempengaruhi motivasi mahasiswa terhadap ujian ACPAI. 
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Menurut Sarwono (2010, h.2) motivasi merupakan sebuah dorongan yang 

bersumber di dalam diri seseorang yang memiliki tujuan untuk memenuhi 

kebutuhannya. Theory of Reasoned Action (TRA) menjelaskan jika ingin 

mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara terbaik adalah mengetahui 

kehendak orang tersebut.Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data berupa pra 

survei untuk menentukan data variabel independen. Kemudian dilanjutkan dengan 

survei berupa wawancara terhadap mahasiswa akuntansi angkatan 2013 Unika 

Soegijapranata terkait variabel independen dan dependen. Hasil dari penelitian ini 

dapat diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi mahasiswa tidak mengikuti 

ujian ACPAI karena tidak ada minat, tidak ada teman yang ikut, merasa tidak 

percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, tidak mau mengeluarkan biaya, 

gelar tidak penting, kuota/ jadwal tidak sesuai. 

 
Kata Kunci : Mahasiswa akuntansi, Ujian Sertifikasi ACPAI, Motivasi, Minat 

 

 

 

 

 

 

 

 


