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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Responden penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi akuntansi di 

lima universitas yang ada di Semarang yaitu Universitas Islam Sultan Agung, 

Universitas Diponegoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Dian 

Nuswantoro, dan Universitas Stikubank. Total sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 111 responden, berikut jumlah sampel yang di dapat di setiap 

universitas: 

Tabel 4.1. Perincian Subjek Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:kuesioner yang dikembalikan responden (2018) 

No

. 

Nama Universitas Kuesioner 

yang 

disebarkan 

Kuesioner 

yang 

dikembalikan 

Kuesioner 

yang dapat 

diolah 

1. Universitas Islam Sultan 

Agung 

17 17 17 

2. Universitas Diponegoro 21 21 21 

3. Universitas Katolik 

Soegijapranata 

22 22 22 

4. Universitas Dian 

Nuswantoro 

24 24 24 

5. Universitas Stikubank 27 27 27 

 Total  111 111 111 
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Pada tabel 4.1. dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang dikembalikan 

adalah 111 kuesioner yang artinya respon ratenya adalah 100%. Kuesioner 

penelitian yang di kembalikan tersebut, semuanya dapat diolah. 

4.2. Hasil Pengujian Alat Pengumpulan Data 

4.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam 

kuesioner atau skala, apakah item-item dalam kuesioner tersebut sudah tepat 

dalam mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan  

menggunakan korelasi bivariate dengan bantuan SPSS, Dengan hasil sebagai 

berikut: 

4.2.1.1. Motivasi Ekonomi 

Untuk variabel ini terdiri dari empat (5) pertanyaan yang mewakili. 

Dan dengan bantuan program SPSS, maka didapat sebagai berikut : 

Tabel 4.2. Output Validitas Variabel Motivasi Ekonomi 

 

  

 

  

Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa item ME1-ME5 memliki hasil r 

hitung > dari pada r tabel. Masing-masing item pertanyaan yang 

digunakan dalam instrumen untuk variabel motivasi ekonomi 

No Item  R hitung R tabel (df=109) Keputusan 

1 ME1 0,818 0,2206 Valid 

2 ME2 0,821 0,2206 Valid 

3 ME3 0,872 0,2206 Valid 

4 ME4 0,830 0,2206 Valid 

5 ME5 0,840 0,2206 Valid  



 34 

dinyatakakan valid, sehingga dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya.  

4.2.1.2. Motivasi Prestasi 

Untuk variabel ini terdiri dari empat (5) pertanyaan yang mewakili. 

Dan dengan bantuan program SPSS, maka didapat sebagai berikut : 

Tabel 4.3.Output Validitas Variabel Motivasi Prestasi 

 

 

  

 

 

Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa item MP1-MP5 memliki hasil r 

hitung > dari pada r tabel. Masing-masing item pertanyaan yang 

digunakan dalam instrumen untuk variabel motivasi prestasi dinyatakakan 

valid, sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.  

 

4.2.1.3. Motivasi Gelar 

Untuk variabel ini terdiri dari empat (5) pertanyaan yang mewakili. 

Dan dengan bantuan program SPSS, maka didapat sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Output Validitas Variabel Motivasi Gelar 

No Item  R hitung R tabel (df=109) Keputusan 

1 MP1 0,859 0,2206 Valid 

2 MP2 0,886 0,2206 Valid 

3 MP3 0,893 0,2206 Valid 

4 MP4 0,856 0,2206 Valid 

5 MP5 0,862 0,2206 Valid  

No Item  R hitung R tabel (df=109) Keputusan 

1 MG1 0,836 0,2206 Valid 

2 MG2 0,845 0,2206 Valid 

3 MG3 0,799 0,2206 Valid 
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   Sumber: data primer yang diolah (2018) 

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa item MG1-MG5 memliki hasil r 

hitung > dari pada r tabel. Masing-masing item pertanyaan yang 

digunakan dalam instrumen untuk variabel motivasi gelar dinyatakakan 

valid, sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.  

 

4.2.1.4. Motivasi Karir 

Untuk variabel ini terdiri dari empat (5) pertanyaan yang mewakili. 

Dan dengan bantuan program SPSS, maka didapat sebagai berikut : 

Tabel 4.5. Output Validitas Variabel Motivasi Karir 

 

 

 

 

  Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Dari tabel diatas diketahui bahwa item MK1-MK5 memliki hasil r 

hitung > dari pada r tabel. Masing-masing item pertanyaan yang 

digunakan dalam instrumen untuk variabel motivasi karir dinyatakakan 

valid, sehingga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.  

 

 

4 MG4 0,851 0,2206 Valid 

5 MG5 0,876 0,2206 Valid  

6 MG6 0,836 0,2206 Valid  

No Item  R hitung R tabel (df=109) Keputusan 

1 MK1 0,794 0,2206 Valid 

2 MK2 0,835 0,2206 Valid 

3 MK3 0,844 0,2206 Valid 

4 MK4 0,728 0,2206 Valid 

5 MK5 0,787 0,2206 Valid  
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4.2.2. Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur yang 

digunakan dapat diandalkan dan tetap onsisten jika pengukuran tersebut diulang. 

Pengujian reabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS dengan hasil  sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Reabilitas 

Pertanyaan  Cronbach's Alpha Reliabel 

Motivasi ekonomi 0,891 Reliabel 

Motivasi prestasi 0,920 Reliabel 

Motivasi gelar 0,916 Reliabel 

Motivasi karir 0,856 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Dilihat dari tabel 4.6 diketahui bahwa variabel motivasi ekonomi, motivasi 

prestasi, motivasi gelar, motivasi karir memiliki nilai Cronbach's Alpha > dari 

0,70, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut bersifat reliabel. Selanjutnya 

item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak untuk digunakan 

sebagai alat ukur dalam pengujian statistik. 

4.2.3. Statistik Deskriptif  

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Variabel Independen  

Keterangan Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

empiris 

Mean Rentang skala Katego

ri Rendah  Sedang  Tinggi  

Motivasi ekonomi 1-5 1-5 3,91 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 1 1-5 1-5 4,11 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 2 1-5 1-5 3,81 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  
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Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan masuk dalam 

kategori yang tinggi, yang artinya responden memiliki persepsi yang tinggi 

terhadap tingkat penghasilan, pengakuan, kemampuan dan promosi jabatan yang 

akan diperoleh ketika mendaptakan gelar CPA. Pada data diatas juga dapat dilihat 

bahwa ada beberapa pertanyaan yang rata-ratanya di bawah mean variabel 

sehingga pertanyaan - pertanyaan tersebut masih dapat di tingkatkan lagi. 

 

 

 

 

 

Pertanyaan 3 1-5 1-5 4,02 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 4 1-5 1-5 3,72 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 5 1-5 1-5 3,88 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Motivasi prestasi 1-5 1-5 4,03 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 1 1-5 1-5 4,00 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 2 1-5 1-5 4,07 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 3 1-5 1-5 3,86 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 4 1-5 1-5 4,14 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 5 1-5 1-5 4,10 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Motivasi gelar 1-5 1-5 4,06 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 1 1-5 1-5 4,14 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 2 1-5 1-5 4,12 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 3 1-5 1-5 4,01 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 4 1-5 1-5 4,00 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 5 1-5 1-5 4,01 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 6 1-5 1-5 4,07 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Motivasi karir 1-5 1-5 4,08 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 1 1-5 1-5 4,14 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 2 1-5 1-5 4,08 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 3 1-5 1-5 3,96 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 4 1-5 1-5 4,12 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Pertanyaan 5 1-5 1-5 4,12 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  
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Tabel 4.8. Statistik Deskriptif Variabel Dependen 

Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Pada tabel 4.8. dapat dilihat bahwa dari total 111 responden hanya 8 

responden yang tidak berminat mengikuti ujian CPA, yang artinya bahwa 

minatmahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA sangat tinggi. 

 

4.2.4 Compare Mean 

Tabel 4.9.  

Compare Mean Variabel Penelitian dan Jenis Kelamin 

Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Tabel 4.9. menunjukan hasil compare mean variabel penelitian berdasarkan 

jenis kelamin. Jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan adalah 79 

responden dan jumlah responden berjenis kelamin laki-laki yang hanya 32 

Variabel Jenis Kelamin Sig 

(2-tailed) 

Kategori 

Laki-laki T/R Perempuan  T/R  R T 

32 79 

Motivasi ekonomi 3.9313 T 3.8987 T 0.837 1-3 3.1-5 

Motivasi prestasi 3.9625 T 4.0633 T 0.556 1-3 3.1-5 

Motivasi gelar 3.9425 T 4.1035 T 0.234 1-3 3.1-5 

Motivasi karir 4.0563 T 4.0911 T 0.792 1-3 3.1-5 

Minat

8 7.2 7.2 7.2

103 92.8 92.8 100.0

111 100.0 100.0

TIDAK

IYA

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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responden. Semua variabel penelitian baik jenis kelamin perempuan maupuan 

jenis kelamin laki-laki, memiliki rata-rata yang termasuk dalam kategori yang 

tinggi, namun responden dengan jenis kelamin perempuan memiliki persepsi lebih 

tinggi terhadap pengakuan, kemampuan dan promosi jabatan yang akan diperoleh 

ketika mendaptakan gelar CPA dibandingkan dengan responden dengan jenis 

kelamin laki-laki. Pada tabel 4.7. juga menunjukan bahwa motivasi ekonomi, 

motivasi prestasi, motivasi gelar dan motavasi karir tidak berbeda antara laki-laki 

dan perempuan, yang artinya persepsi mahasiswa terhadap tingkat penghasilan, 

pengakuan, kemampuan dan kesempatan promosi jabatan tidak berbeda antara 

laki-laki dan perempuan. 

Tabel 4.10.  

Compare Mean Variabel Penelitian dan Umur 

Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Pada tabel 4.10. menunjukan hasil compare mean variabel penelitian dengan 

umur, diketahui bahwa jumlah responden dengan umur di bawah 21 tahun 

sebanyak 66 responden, sedangkan jumlah responden dengan umur di atas 20 

tahun hanya 45 responden. Semua variabel penelitian dengan umur <21 tahun 

Variabel Umur Sig 

(2-tailed) 

Kategori 

<21 tahun T/R >20 tahun T/R  R T 

66 45 

Motivasi ekonomi 3.8879 T 3.9378 T 0.711 1-3 3.1-5 

Motivasi prestasi 4.1333 T 3.8889 T 0.120 1-3 3.1-5 

Motivasi gelar 4.1691 T 3.8929 T 0.26 1-3 3.1-5 

Motivasi karir 4.1818 T 3.9333 T 0.40 1-3 3.1-5 
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dan >20 tahun memiliki rata-rata yang termauk kategori yang tinggi, namun 

responden dengan umur di bawah 21 tahun memiliki persepsi lebih tinggi 

terhadap pengakuan, kemampuan dan promosi jabatan yang akan diperoleh ketika 

mendaptakan gelar CPA dibandingkan dengan responden dengan umur di atas 21 

tahun. Jika dilihat dari nilai sig semua variabel penelitian > 0.1, yang artinya 

motivasi ekonomi, motivasi prestasi, motivasi gelar dan motivasi karir tidak 

berbeda antara usia <21 tahun dan usia >20 tahun, yang artinya persepsi 

mahasiswa terhadap tingkat penghasilan, pengakuan, kemampuan dan kesempatan 

promosi jabatan tidak berbeda antara mahasiswa usia <21 tahun dan mahasiswa 

usia >20 tahun. 

Tabel 4.11.  

Compare Mean Variabel Penelitian dan Asal Universitas 

Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Variabel Asal Universitas Sig 

(2-tailed) 

Kategori 

Unissula 

(17) 

Undip 

(21)  

Unika 

(22)  

Udinus 

(24)  

Unisbank  

(27)  

 R T 

Motivasi 

ekonomi 

3.4588 3.8190 3.9818 4.0500 4.0741 0.001 1-3 3.1-5 

Motivasi 

prestasi 

3.5647 4.0847 4.1455 4.2917 3.9704 0.020 1-3 3.1-5 

Motivasi gelar 4.0976 4.1667 3.7505 4.0558 4.1974 0.117 1-3 3.1-5 

Motivasi 

karir 

4.0353 4.0000 4.0182 4.1500 4.1630 0.762 1-3 3.1-5 
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Dari tabel di atas menunjukkan hasil uji beda jawaban responden berdasarkan 

universitas. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata - rata semua variabel 

penelitian terhadap asal universitas masuk pada kategori yang tinggi. Namun 

dapat dilihat bahwa responden di universitas stikubank memiliki persepsi terhadap 

tingkat penghasilan, kemampuan dan promosi jabatan yang akan diperoleh ketika 

mendapatkan gelar CPA yang lebih tinggi, dibandingkan dengan asal universitas 

lain, sedangkan di udinus dengan jumlah responden 24 mahasiswa memiliki 

persepsi terhadap pengakuan yang akan diperoleh ketika mendapatkan gelar CPA 

lebih tinggi dibandingkan dengan asal universitas yang lain. Pada tabel 4.9. 

menunjukan motivasi ekonomi dan motivasi prestasi berbeda menurut asal 

universitas, yang artinya terdapat perbedaan persepsi mahasiswa mengenai tingkat 

penghasilan antara Unissula, Udinus,Unika, Undip dan Stikubank, dimana tingkat 

persepsi yang paling tinggi adalah Universitas Stikubank, serta terdapat perbedaan 

persepsi mahasiswa mengenai pengakuan yang akan diberikan antara Unissula, 

Udinus,Unika, Undip dan Stikubank, dimana tingkat persepsi yang paling tinggi 

adalah Universitas Dian Nuswantoro, sedangkan nilai sig motivasi gelar dan 

motivasi karir nilainya > 0.1, yang artinya tidak terdapat perbedaan persepsi 

motivasi gelar dan motivasi karir menurut asal universitas. 

4.2.5. Menilai Overall Fit Model 

 Penilaian terhadap overall fit model dilakukan menggunakan fungsi 

likelihood. Output pengujian ini memberikan dua nilai -2LogL, yaitu pada saat 

model hanya memasukkan konstanta (block number = 0) dan pada saat variabel 

independen telah ditambahkan pada model (block number = 1) agar dapat melihat 
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apakah secara signifikan mampu memperbaiki model fit (Ghozali, 2016). Berikut 

ini adalah hasil uji overall fit model, dapat dilihat dari tabel iteration history : 

Tabel 4.12. Iteration History Pada Block Number 0 

 

 

    

 

    Sumber: data primer yang diolah (2018) 

 

Tabel 4.13. Iteration History Pada Block Number 1 

Sumber: data primer yang diolah (2018) 

Berdasarkan tabel 4.11, dapat dilihat nilai -2LogL ketika model hanya 

memasukkan konstanta (block 0), yakni sebesar 57,490 dengan df (degree of 

freedom) 110 (111-1). Kemudian, dibandingkan dengan nilai -2LogL ketika 

model telah dimasukkan variabel independen motivasi ekonomi, motivasi 

prestasi, motivasi gelar, dan motivasi karir. Pada tabel 4.12, nilai -2LogL 
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adalah 23,247 dengan df 106 (111-5). Selisih antara kedua nilai -2LogL 

sebesar 34,243 (57,490-23,247) dengan df 4 (110-106). Hal ini berarti model 

yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. Namun penambahan variabel 

independen ke dalam model telah memperbaiki model fit. 

4.2.6. Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian dilakukan dengan Nagelkerke’s R2. Tujuannya adalah untuk 

menunjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Berikut ini adalah hasil pengujian Nagelkerke’s R2, 

yang dapat dilihat pada tabel model summary : 

 

Tabel 4.14. Nagelkerke’s R2 

 

 

 

Sumber : data primer yang diolah (2018) 

 

Tabel 4.14. menunjukkan nilai Nagelkerke’s R2 sebesar 0,657, yang 

berarti bahwa empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini mampu 

menjelaskan variabel dependen sebesar 65,7%. Sisanya, sebesar 34,3% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

4.2.7. Menguji Kelayakan Model Regresi 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak 
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ada perbedaan antara model dengan data. Dengan kata lain, memastikan bahwa 

model yang dibangun telah mampu menjelaskan data (Ghozali, 2016). Berikut 

ini adalah hasil pengujian Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test.  

Tabel 4.15. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

 

 

Sumber : data primer yang diolah (2018) 

Tabel 4.15. menunjukkan besarnya nilai Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit yakni 1,724 dengan nilai signifikansi 0,988 lebih besar dari 

alpha (0,1). Sehingga dapat dikatakan bahwa model yang dibangun telah 

mampu menjelaskan data. Dengan kata lain, model cocok dengan data 

observasi. 

4.2.8. Tabel Klasifikasi 2 X 2 

Output tabel klasifikasi untuk menjelaskan bahwa model dalam 

penelitian  mampu mengklasifikasikan atau memprediksi dengan benar. 

Dengan begitu, tabel klasifikasi 2 X 2 dapat digunakan untuk membantu 

menghitung nilai estimasi yang salah dan yang benar (Ghozali, 2016). Berikut 

ini adalah tabel klasifikasi 2 X 2 dalam penelitian ini : 
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Tabel 4.16. Tabel Klasifikasi 2 X 2 

 

Sumber : data primer yang diolah (2018) 

Tabel 4.16. menunjukkan bahwa prediksi mahasiswa akuntansi yang 

tidak tertarik mengikuti ujian CPA adalah 8 mahasiswa. Sedangkan, 

berdasarkan observasi hanya 4 mahasiswa. Sehingga, ketepatan observasinya 

50% (8/4). Prediksi mahasiswa akuntansi yang tertarik mengikuti ujian CPA 

adalah 103 mahasiswa. Sedangkan, berdasarkan observasi hanya 1 mahasiswa. 

Sehingga, ketepatan observasinya 99%. Kesimpulannya, model mampu 

mengklasifikasikan dengan benar sebesar 95,5%. 

4.8. Hasil Pengujian Uji Hipotesis 

Pengujian dilakukan dengan regresi logistik untuk mengetahui 

pengaruh motivasi ekonomi, motivasi prestasi, motivasi gelar, motivasi karir 

terhadap minat mahasiswa mengikuti ujian CPA. Hasil pengujian dapat dilihat 

pada tabel 4.15. : 

 

 

Classification Tablea

4 4 50.0

1 102 99.0

95.5

Observed

TIDAK

IYA

Minat

Overall Percentage

Step 1

TIDAK IYA

Minat Percentage

Correct

Predicted

The cut value is .500a. 
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Tabel 4.17. Hasil Uji Hipotesis 

Variabel in the Equation 

Sumber : data primer yang diolah (2018) 

Hasil Uji Hipotesis 1: mahasiswa akuntansi dengan motivasi ekonomi 

yang tinggi cenderung memiliki minat untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi motivasi ekonomi 

(ME) bernilai positif sebesar 0,534 dan memiliki nilai sig sebesar 0,004 

yang kurang dari alpha 0,1, serta nilai Exp(B) diatas 1, yang 

mengindikasikan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen. Oleh karena itu, hipotesis pertama diterima, yakni mahasiswa 

akuntansi yang memiliki motivasi ekonomi dalam dirinya akan memiliki 

kecenderungan untuk berminat mengikuti ujian CPA. 

Hasil Uji Hipotesis 2: mahasiswa akuntansi dengan motivasi prestasi 

yang tinggi cenderung memiliki minat untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi motivasi prestasi 

(MP) bernilai positif sebesar 0,227 dan memiliki nilai sig sebesar 0,018 

yang kurang dari alpha 0,1, serta nilai Exp(B) diatas 1, yang 

mengindikasikan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel 

 

 

 B S.E. Wald df Sig.  Sig/2 Exp(B) Hasil 

Step
a1  ME 0,534 0,200 7,127 1 0,008 0,004 1,707 diterima 

 MP 0.227 0,108 4,385 1 0,036 0,018 1,255 diterima 

 MG 0,347 0,131 7,015 1 0,008 0,004 1,414 diterima 

 MK 0,305 0,153 3,973 1 0,046 0,023 1,356 diterima 

 Constant -23.367 7,391 9,995 1 0.002 0.001 0,000  
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dependen. Oleh karena itu, hipotesis kedua diterima, yakni mahasiswa 

akuntansi yang memiliki motivasi prestasi dalam dirinya akan memiliki 

kecenderungan untuk berminat mengikuti ujian CPA. 

Hasil Uji Hipotesis 3: mahasiswa akuntansi dengan motivasi gelar 

yang tinggi cenderung memiliki minat untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi motivasi gelar (MG) 

bernilai positif sebesar 0,347 dan memiliki nilai sig sebesar 0,004 yang 

kurang dari alpha 0,1, serta nilai Exp(B) diatas 1, yang mengindikasikan 

bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Oleh 

karena itu, hipotesis ketiga diterima, yakni mahasiswa akuntansi yang 

memiliki motivasi gelar dalam dirinya akan memiliki kecenderungan 

untuk berminat mengikuti ujian CPA. 

Hasil Uji Hipotesis 4: mahasiswa akuntansi dengan motivasi karir 

yang tinggi cenderung memiliki minat untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil pengujian menunjukkan koefisien regresi motivasi karir (MK) 

bernilai positif sebesar 0,305 dan memiliki nilai sig sebesar 0,023 yang 

kurang dari alpha 0,1, serta nilai Exp(B) diatas 1, yang mengindikasikan 

bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Oleh 

karena itu, hipotesis keempat diterima, yakni mahasiswa akuntansi yang 

memiliki motivasi karir dalam dirinya akan memiliki kecenderungan 

untuk berminat mengikuti ujian CPA. 
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4.4. Pembahasan 

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti ujian CPA dipengaruhi oleh motivasi ekonomi, motivasi 

prestasi, motivasi gelar dan motivasi karir. Hasil penelitian ini 

mengkonfirmasi teori yang digunakan yaitu teori ERG (Existence, 

Relatedness, dan Growth), bahwa seseorang bisa mengambil keputusan 

karena adanya teori motivasi ERG. Pada variabel motivasi ekonomi, 

responden pada penelitian ini memiliki persepsi bahwa dengan menjadi 

CPA mereka akan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Hal tersebut 

membuat mahasiswa akuntansi tertarik mrngikuti ujian CPA. Dalam teori 

kebutuhan eksistensi mengatakan bahawa semua orang ingin bertahan 

hidup dengan memenuhi semua kebutuhanya. Oleh karena itu, jika 

sesorang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang tersebut akan 

mengikuti ujian CPA agar mendapatkan penghasilan yang tinggi. 

Sehingga, motivasi ekonomi mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi 

mengikuti ujian CPA. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ervanto dan Abidin (2015) yang 

menyatakan bahwa motivasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian Certified Public Accountant 

(CPA). 

Pada variabel motivasi prestasi, menggunakan teori motivasi 

kebutuhan relatedness (hubungan) yaitu kebutuhan yang dipuaskan oleh 

kebutuhan sosial dan hubungan antar pribadi yang bermanfaat, seperti 
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mendapatkan pengakuan dari orang lain. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa mahasiswa akuntansi ingin untuk diakui sebagai mahasiswa 

akuntan yang berprestasi baik secara langsung mapun tidak langsung 

dengan berhasilnya mengikuti ujian sertifikasi CPA. Hasil penelitian ini 

juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervanto dan 

Abidin (2015) yang menyatakan bahwa motivasi prestasi berpengaruh 

signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian Certified 

Public Accountant (CPA). 

Pada variabel motivasi gelar, teori motivasi kebutuhan Growth yaitu 

suatu kebutuhan yang berhubungan dengan keinginan intrinsik dari 

seseorang untuk mengembangkan dirinya, seperti meningkatkan 

kompeten. Responden dalam penelitian ini memiliki persepsi dengan 

mengikuti ujian CPA dapat membantu meningkatkan kemampuan diri 

dan pengetahuan tentang akuntansi serta dapat menjadi akuntan publik 

yang profesional. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian 

Ayuningtyas dan Prihatini (2012) yang mengungkapkan motivasi gelar 

berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntnasi mengikuti 

ujian PPAK. 

Pada variabel motivasi karir ini juga menggunakan teori motivasi 

kebutuhan Growth, yang artinya suatu kebutuhan yang berhubungan 

dengan keinginan intrinsik dari seseorang untuk dapat mengembangkan 

dirinya. Oleh karena itu responden dalam penelitian ini memiliki persepsi 

bahwa dengan mengikuti ujian CPA maka mereka berharap akan dapat 
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lebih mudah untuk mendapatkan promosi jabatan. Hasil penelitian ini 

juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ervanto dan 

Abidin (2015) yang menyatakan bahwadan motivasi karir berpengaruh 

signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti ujian Certified 

Public Accountant (CPA),  

Pada hasil data statistik deskriptif juga menunjukan tingginya minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA, hanya saja pada 

sumber data IAPI  yang didapat bahwa jumlah akuntan yang 

bersertifikasi CPA masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan bahwa 

mahasiswa akuntansi yang berminat mengikuti ujian CPA belum tentu 

mengikuti ujian CPA. Faktor- faktor seperti biaya, tingkat kesulitan ujian 

serta tempat testing center CPA mungkin menjadi salah satu penyebab 

mahasiswa akuntansi belum mengikuti ujian CPA. Oleh karena itu IAPI 

sebagai penyelenggara ujian dapat memberikan sosialisasi meneganai 

informasi tahapan ujian CPA agar dapat membantu mahasiswa akuntansi 

untuk dapat mengikuti ujian CPA, sedangkan untuk universitas dapat 

melakukan riset terhadap mahasiswa akuntansi karena ada banyak 

mahasiswa akuntansi yang berminat mengikuti ujian CPA tetapi pada 

faktanya jumlah CPA di Indonesia masih tergolong rendah. 
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