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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan membahas hasil dan analisis yang telah dilakukan 

penulis untuk penelitian tentang pengaruh persepsi biaya, lama pendidikan dan 

motivasi terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk melanjutkan S2 

akuntansi di UNIKA Soegijapranata semarang. 

 

4.1.1 Persebaran kuesioner 

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif angkatan 2014 di 

Universitas Katolik Soegijapranata, yaitu sejumlah 197 mahasiswa. 

Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 132 kuesioner berupa google 

form dan seluruh kuesioner yang disebar oleh penulis terisi dengan 

lengkap. 

Tabel 4.1 Persebaran kuesioner 

NO Kuesioner 

tersebar 

Data tidak 

dapat diolah  

(tidak terisi 

secara 

lengkap) 

Data yang 

dapat diolah 

(terisis secara 

lengkap) 

1 132 0 132 

TOTAL 132 0 132 

Sumber: data primer diolah, 2018 
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Tabel 4.2 Demografis responden 

NO KETERANGAN JUMLAH 

 

1 

Jenis Kelamin: 

Laki-laki 

Perempuan 

 

55 

77 

 

2 

Umur: 

21-23 

24-26 

 

130 

2 

Sumber: data primer diolah, 2018 

 

Penulis menyebar kuesioner berupa google form kepada 

responden yaitu mahasiswa akuntansi UNIKA Soegijapranata angkatan 

2014 sebanyak 132 kuesioner. Data yang diperoleh penulis yaitu 55 

mahasiswa  laki-laki dan 77 mahasiswa perempuan. Sedangkan range 

usia responden adalah 130 mahasiswa memiliki range usia 21-23 dan 2 

mahasiswa dengan range usia 24-26. Seluruh data yang disebar oleh 

penulis dapat diolah karena seluruh responden menjawab seluruh 

pertanyaan yang diberi oleh penulis secara lengkap. 
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4.1.2 Pengujian validitas dan reliabilitas 

4.1.2.1 Uji validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen 

yang  digunakan dalam kuesioner betul-betul dapat mengukur konsep 

yang digunakan dalam riset ini. Murniati, (2013) 

Penelitian ini menggunakan metode pearson untuk mengetahui 

validitas dari setiap variabelnya, jika nilai sig memiliki nilai < 0.05 

maka dapat dinyatakan data tersebut valid. 

Tabel 4.3 Uji validitas variabel persepsi biaya pendidikan 

Instrumen Sig Keterangan  

Bi 1 .000 Valid 

Bi 2 .000 Valid 

Bi 3 .000 Valid 

Bi 4 .000 Valid 

       Sumber: data primer diolah, 2018 (lampiran 1) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 4.3, dapat dilihat 

bahwa 132  jawaban dari variabel persepsi biaya pendidikan (X1) 

dinyatakan  valid, karena memiliki nilai sig 0.00.  
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Tabel 4.4 Uji validitas variabel lama pendidikan 

Instrumen Sig Keterangan 

Lama 1 .000 Valid 

Lama 2 .000 Valid 

        Sumber: data primer diolah, 2018 (lampiran 2) 

 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 4.4, dapat dilihat bahwa 

132  jawaban dari variabel lama pendidikan (X2) dinyatakan  valid, 

karena memiliki nilai sig 0.00. 

 

Tabel 4.5 Uji validitas variabel motivasi 

 

 

 

 

   

 

 

   Sumber: data primer diolah, 2018 (lampiran 3) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 4.5, dapat dilihat 

bahwa 132  jawaban dari variabel motivasi (X3) dinyatakan  valid, 

karena memiliki nilai sig 0.00. 

 

 

 

Instrumen Sig Keterangan 

Mot 1 .000 Valid 

Mot 2 .000 Valid 

Mot 3 .000 Valid 

Mot 4 .000 Valid 

Mot 5 .000 Valid 

Mot 6 .000 Valid 

Mot 7 .000 Valid 
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Tabel 4.6     Uji validitas variabel pengambilan keputusan 

Instrumen Sig Keterangan  

Keputusan 1 .000 Valid 

Keputusan 2 .000 Valid 

          Sumber: data primer diolah, 2018 (lampiran 4) 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 4.6, dapat dilihat 

bahwa 132  jawaban dari variabel pengambilan keputusan (Y) 

dinyatakan  valid, karena memiliki nilai sig 0.00.  

 

4.1.2.2  Uji Reliabilitas 

 

Uji reliabilitas adalah alat uji yang berfungsi untuk mengukur 

kehandalan suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari 

variabel penelitian. Kuesioner dapat dinyatakan reliabel jika jawaban 

responden terhadap kuesioner tersebut konsisten, maka uji reliabilitas 

dalam penelitian ini dipakai untuk mengukur tingkat konsistensi atau 

ketetapan data dari seluruh kuesioner dalam setiap instrument penelitian 

Murniati, (2013). 

 

Tabel di bawah ini adalah hasil dari besaran nilai Cronbach 

Alpha hitung untuk masing-masing instrumen dari setiap variabel.  
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Tabel 4.7 Hasil Reliabilitas seluruh Variabel 

 

Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Persepsi Biaya (X1) 0.822 Reliabilitas tinggi 

Lama Pendidikan (X2) 0.884 Reliabilitas tinggi 

Motivasi (X3) 0.795 Reliabilitas tinggi 

Pengambilan Keputusan (Y) 0.911 Reliabilitas tingi 

Sumber: data primer diolah, 2018 (lampiran 5) 

 

 

Tabel 4.7 menghasilkan nilai untuk variabel persepsi biaya (X1) 

menghasilkan nilai Cronbach Alpha 0.822, Hal ini menunjukkan  bahwa semua 

pernyataan dalam variabel persepsi biaya (X1) dinyatakan reliabel dan 

memiliki keterangan reliabilitas tinggi, sehingga bisa digunakan untuk 

mengumpulkan data untuk mengukur variabel persepsi biaya pendidikan.  

Variabel lama pendidikan (X2) menghasilkan nilai Cronbach Alpha 

0.884, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel lama 

pendidikan (X2) dinyatakan reliabel dan memiliki reliabilitas tinggi sehingga 

bisa digunakan untuk mengumpulkan data untuk pengukuran variabel lama 

pendidikan. 

Variabel motivasi (X3) menghasilkan nilai Cronbach Alpha 0.795, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel motivasi 
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(X3) dinyatakan reliabel dan memiliki reliabilitas tinggi sehingga dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data untuk pengukuran variabel motivasi. 

Variabel pengambilan keputusan (Y) menghasilkan nilai Cronbach 

Alpha 0.911, maka dapat dikatakan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel 

pengambilan keputusan (Y) dinyatakan reliabel dan memiliki reliabilitas tinggi 

sehingga bisa digunakan untuk mengumpulkan data untuk pengukuran variabel 

pengambilan keputusan. 

 

4.1.2.3 Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini memiliki manfaat untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan nilai dari suatu data yang dapat 

dilihat dari nilai rata-rata (mean). Data pada penelitian ini akan 

dideskripsikan dan diklasifikasikan menjadi rentang skala tinggi dan 

rentang skala yang rendah. Range 1 sampai 3 yang artinya variabel 

memiliki rentang skala yang rendah, sedangkan range 3.1 sampai 5 yang 

artinya variabel tersebut memiliki rentang skala yang tinggi. 
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Tabel 4.8  Compare Means 

Keterangan   
Biaya 

pend. 
Sig. 

Lama 

pend. 
sig. Motivasi sig. 

Pengambilan 

keputusan 
sig. 

Gender: ∑                 

a.       Perempuan 77 
3.5032 

(T) 
0.243 

2.6883 

(R) 
0.654 

3.8367  

(T) 
0.79 

3.1299              

(T) 
0.86 

b.      Laki – laki 55 
3.3364 

(T) 

2.7545 

(R) 

3.7948  

(T) 

3.1                 

(T) 

Umur:                   

21-23 130 
3.4365 

(T) 

0.742 

2.7269 

(R) 

0.221 

3.8165  

(T) 

0.772 

3.1038           

(T) 

0.19 

24-26 2 
3.25 

(T) 
2 (R) 

4           

(T) 

4                    

(T) 

   Sumber: data primer diolah, 2018 (lampiran 6) 

 

 Berdasarkan hasil compare means yang didapat, Persepsi responden 

perempuan terhadap keterjangkauan biaya pendidikan untuk mengambil S2 akuntansi 

memiliki nilai sebesar 3,5032 yang artinya persepsi akan keterjangkauannya tinggi. 

Persepsi responden perempuan terhadap lamanya waktu yang harus ditempuh untuk 

menjalani S2 akuntansi memiliki nilai sebesar 2,6883 yang artinya persepsi akan 

lamanya waktu yang harus ditempuh untuk menjalani pembelajaran di S2 rendah, 

sedangkan persepsi terhadap kesempatan kerja, penghargaan dan kemampuan analitis 

yang akan didapatkan jika mengambil S2 memiliki nilai sebesar 3,8367 yang artinya 

persepsi responden perempuan akan kesempatan kerja, penghargaan dan kemampuan 

analitis tinggi, dan yang terakhir adalah persepsi responden terhadap keyakinan untuk 
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mengambil S2 akuntansi di UNIKA Soegijapranata juga tinggi karena memiliki hasil 

sebesar 3,1299. 

Persepsi responden laki-laki terhadap keterjangkauan biaya pendidikan untuk 

mengambil S2 akuntansi memiliki nilai sebesar 3,3364 yang artinya persepsi akan 

keterjangkauannya tinggi. Persepsi responden laki-laki terhadap lamanya waktu yang 

harus ditempuh untuk menjalani S2 akuntansi memiliki nilai sebesar 2,7545 yang 

artinya persepsi akan lamanya waktu yang harus ditempuh untuk menjalani 

pembelajaran di S2 rendah. Persepsi mahasiswa laki-laki terhadap kesempatan kerja, 

penghargaan dan kemampuan analitis yang akan didapatkan jika mengambil S2 

memiliki nilai sebesar 3,7948 yang artinya persepsi responden perempuan akan 

kesempatan kerja, penghargaan dan kemampuan analitis tinggi, dan yang terakhir 

adalah persepsi responden laki-laki terhadap keyakinan untuk mengambil S2 akuntansi 

di UNIKA Soegijapranata juga tinggi karena memiliki hasil sebesar 3,1. Seluruh 

variabel untuk gender laki-laki maupun perempuan memiliki nilai sig. lebih dari 0.05, 

yang artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam variabel 

persepsi biaya pendidikan, lama pendidikan, motivasi dan pengambilan keputusan 

untuk menjalani S2 akuntansi. 

Persepsi responden yang memiliki rentang umur 21-23 terhadap 

keterjangkauan biaya pendidikan untuk mengambil S2 akuntansi memiliki nilai sebesar 

3,4365 dan responden yang memiliki rentang umur 24-26 sebesar 3,25 yang artinya 

persepsi akan keterjangkauannya tinggi. Persepsi responden dengan rentang usia 21-

23 terhadap lamanya waktu yang harus ditempuh untuk menjalani S2 akuntansi 
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memiliki nilai sebesar 2,7269 dan responden dengan rentang usia 24-26 memiliki nilai 

2 yang artinya persepsi akan lamanya waktu yang harus ditempuh untuk menjalani 

pembelajaran di S2 rendah, sedangkan persepsi responden dengan usia 21-23 terhadap 

kesempatan kerja, penghargaan dan kemampuan analitis yang akan didapatkan jika 

mengambil S2 memiliki nilai sebesar 3,8165 dan responden dengan rentang usia 24-26 

memiliki nilai 4 yang artinya persepsi responden perempuan akan kesempatan kerja, 

penghargaan dan kemampuan analitis tinggi, dan yang terakhir adalah persepsi 

responden responden dengan usia 21-23 dan rentang usia 24-26 terhadap keyakinan 

untuk mengambil S2 akuntansi di UNIKA Soegijapranata juga tinggi karena memiliki 

hasil sebesar 3,1038 untuk usia 21-23 dan nilai sebesar 4 untuk responden dengan usia 

24-26. 

Nilai sig pada variabel motivasi menunjukan hasil 0.772 yaitu tidak ada perbedaan 

signifikan, artinya responden pada range usia 21-23 dan range usia 24-26 memiliki 

jawaban yang sama sehingga menjadikan variabel motivasi (kesempatan kerja, 

penghargaan dan kemampuan analisis) tidak berdampak kepada pengambilan 

keputusan mahasiswa untuk mengambil S2 akuntansi di UNIKA Soegijapranata. 

Seluruh variabel untuk usia 21-23 atau 24-26 memiliki nilai sig. lebih dari 0.05, yang 

artinya tidak ada perbedaan antara responden pada range usia 21-23 dan 24-26 dalam 

variabel persepsi biaya pendidikan, lama pendidikan, motivasi dan pengambilan 

keputusan untuk menjalani S2 akuntansi. 
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4.2 Uji Asumsi Klasik 

 

4.2.1 Uji Normalitas 

Uji yang dilakukan yang bertujuan untuk menilai persebaran data di 

sebuah kelompok atau variabel, apakah persebaran data dalam penelitian 

tersebut terdistribusi dengan normal atau tidak normal. Data dapat 

dikatakan normal jika nilai probabilitas (sig) Kolmogorov Smirnov > 

0,005 Murniati, (2013). 

Tabel 4.9 Tabel Uji normalitas 

 Standardized Residual Keterangan 

Asymp. Sig. (2-tailed) .060 Normal 

Sumber: data primer diolah, 2018 (lampiran 7) 

 

Tabel 4.9 menghasilkan nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov adalah 0,060 > 

0,05 sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa data penelitian telah 

terdistribusi dengan normal. 
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4.2.2 Uji Multikolinearitas 

 

Multikolinearitas ditemukan pertama oleh Ragnar Frisch pada 

tahun 1934 yang memiliki arti hubungan linear yang sempurna atau 

pasti diantara beberapa atau seluruh variabel bebas. Multikolinearitas 

berhubungan dengan adanya lebih dari satu hubungan linear yang pasti. 

Multikolinearitas menimbulkan regresi yang tidak efisien atau 

penyimpangan yang besar Gujarati, 2012 dalam (Murniati, 2013). 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai pada table tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Regresi dapat dikatakan bebas dari 

multikolinearitas jika nilai tolerance ≥ 0,1 dan nilai VIF ≤ 10 Murniati, 

(2013). 

Tabel 4.10 Uji multikolinearitas 

 

Model Tolerance VIF Keterangan 

Biaya 

pendidikan 

.817 1.223 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Lama 

pendidikan 

.778 1.285 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Motivasi  .932 1.073 Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Sumber: data primer diolah, 2018 (lampiran 8) 

 

Syarat agar variabel dapat dinyatakan bebas dari 

multikolinearitas adalah dengan  menghasilkan nilai tolerance > 0,10 

dan VIF < 10. Variabel persepsi biaya memiliki nilai tolerance 0.817 
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dan VIF 1.223. Variabel lama pendidikan menghasilkan nilai tolerance 

0.778 dan VIF 1.285, dan yang terakhir adalah variabel motivasi yang 

menghasilkan nilai tolerance 0.932 dan VIF 1.073 Hasil yang 

didapatkan pada tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

dinyatakan terbebas dari masalah multikolinearitas. 

 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Analisis regresi, heteroskedastisitas adalah keadaan dimana 

keragaman variabel independen memiliki variasi pada data yang kita 

miliki. Salah satu asumsi kunci  pada metode regresi biasa adalah jika 

error mempunyai keragaman yang sama di tiap sampelnya. Data bisa 

dikatakan bebas heteroskedastisitas jika nilai sig. > 0,05 Murniati, 

(2013). 

Tabel 4.11 Uji heteroskedastisitas 

   

Model Sig  Keterangan 

Biaya pendidikan .502 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Lama pendidikan .272 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Motivasi  .518 Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Sumber: data primer diolah, 2018 (lampiran 9) 

 

Seluruh variabel masing-masing menghasilkan nilai sig. > 0,05 , maka  
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dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel telah terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.2.4 Analisis regresi (Uji t) 

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas 

(persepsi biaya pendidikan, lama pendidikan dan motivasi) terhadap 

variabel terikat (pengambilan keputusan) memiliki pengaruh nyata atau 

tidak nyata. 

Tabel 4.12 Uji t 

Model Beta Sig. 

Biaya pendidikan .254 .005 

Lama Pendidikan -.005 .952 

Motivasi  -.023 .797 

 

   Sumber: data primer diolah, 2018 (lampiran 10) 

 

 

Tabel 4.12 menunjukan bahwa persepsi responden terhadap 

keterjangkauan biaya pendidikan memiliki memiliki hasil yang 

signifikan dan memiliki pengaruh positif terhadap pengambilan 

keputusan mahasiswa untuk memilih S2, hal ini dapat dilihat dari nilai 

sig lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,005. Semakin mahasiswa memiliki 

persepsi bahwa keterjangkauan biaya pendidikan S2 tinggi, maka 

mahasiswa akan semakin yakin mengambil keputusan untuk 

melanjutkan studi S2 akuntansi yang artinya hipotesis 1 diterima. 
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Hipotesis kedua yaitu lama pendidikan, hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,952 

artinya persepsi lamanya masa pendidikan yang harus dijalani oleh 

mahasiswa tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan 

mahasiswa untuk menjalani studi S2, hasil tersebut membuat hipotesis 

kedua ini ditolak. 

Persepsi mahasiswa mengenai terhadap  kesempatan kerja, 

penghargaan dan kemampuan analitis yang dapat diperoleh ketika 

mengambil S2 tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk 

mengambil program S2 hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih 

besar dari 0,05 yaitu 0,797, sehingga hipotesis 3 dalam penelitian ini 

ditolak. 
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4.3 Pembahasan 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa persepsi mahasiswa akan 

keterjangkauan biaya pendidikan dan lamanya pendidikan yang harus dijalani 

memiliki pengaruh untuk mahasiswa dalam mengambil keputusan untuk 

menjalani program S2. Sedangkan dari hasil yang diperoleh persepsi 

mahasiswa akan kesempatan kerja, penghargaan dan kemampuan analitis 

ketika mengambil S2 tidak memiliki dampak  terhadap mengambil keputusan 

untuk menjalani S2.  

Tabel 4.7 menunjukan bahwa persepsi mahasiswa akan kesempatan 

kerja, penghargaan dan kemampuan analitis jika mengambil S2 tinggi, artinya, 

mahasisa paham / setuju bahwa dengan mengambil program S2 mahasiswa 

akan mendapatkan  kesempatan kerja, penghargaan dan kemampuan analitis. 

Tetapi kenyataannya hal itu tidak menjadi pertimbangan mahasiswa untuk 

mengambil S2 akuntansi. Artinya pertimbangan mahasiswa akuntansi angkatan 

2014 UNIKA Soegijapranata yang ingin masuk ke program S2 adalah 

keterjangkauan biaya administrasi / registrasi, biaya perkuliahan per 

semester,dan biaya SPP yang harus dikeluarkan dan lamanya proses pendidikan 

yang harus dijalani oleh mahasiswa untuk menjalankan program S2.  

Peneliti menggunakan teori ERG untuk menjelaskan efek dari biaya 

pendidikan, lama pendidikan dan motivasi terhadap pengambilan keputusan 

mahasiswa untuk menjalani studi S2 akuntansi di UNIKA Soegijapranata. 

Hipotesis pertama yaitu biaya pendidikan menggunakan dasar Existence pada 
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teori ERG. Artinya semakin terjangkau biaya pendidikan yang harus 

dikeluarkan oleh mahasiswa untuk menjalani S2 akuntansi, maka mahasiswa 

akan cenderung mengambil keputusan untuk studi lanjut S2. Hubungan dengan 

teori exsistence pada biaya pendidikan adalah kebutuhan dari mahasiswa untuk 

dipuaskan melalui aspek ekonomi. Hasilnya untuk biaya pendidikan memang 

terbukti bahwa kepuasan ekonomik yang didapatkan oleh individu dapat 

direpresentasikan dengan keterjangkauan biaya studi. Artinya keterjangkauan 

dapat memberikan kepuasan secara ekonomi untuk individu karena merasa 

mampu untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan gelar S2. 

Kebutuhan untuk terpuaskan dari aspek ekonomi yang dijelaskan oleh 

keterjangkauan biaya studi ini memiliki kecenderungan mahasiswa untuk 

mengambil keputusan melakukan studi S2 akuntansi. 

Pembahasan hipotesis kedua adalah lama pendidikan tidak dapat 

digunakan untuk mendukung teori ERG. Existence  dalam teori ERG 

menyatakan bahwa ketika individu ingin dipenuhi kebutuhan akan makanan, 

air, udara, uang maka individu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu 

supaya kebutuhan individu tersebut tercapai. Dalam konteks riset ini, needs 

(menghemat biaya pendidikan) dan lamanya masa studi pendidikan tidak 

menjadi pertimbangan untuk membuat keputusan menjalani studi S2. Setelah 

penulis melakukan pengujian, hasil yang didapatkan adalah hipotesis kedua 

dalam penelitian ini ditolak, artinya lama pendidikan tidak memiliki pengaruh 

dalam kecenderungan mahasiswa untuk masuk ke dalam S2 akuntansi. Lama 
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pendidikan tidak menjadi pertimbangan mahasiswa untuk mengikuti S2 karena 

peraturan yang ditulis di DIKTI menyatakan bahwa jangka waktu maksimal 

untuk menjalani proses studi S2 adalah 4 tahun, yang artinya jika mahasiswa 

belum lulus setelah 4 tahun menjalani S2 maka mahasiswa akan di drop out. 

Sehingga lamanya proses pendidikan S2 akuntansi di UNIKA Soegijapranata 

yang telah ditetapkan selama 2 tahun menurut mahasiswa merupakan waktu 

yang pendek dan tidak menjadi pertimbangan mahasiswa untuk menjalani S2 

akuntansi di UNIKA Soegijapranata 

Hipotesis ketiga adalah motivasi. Variabel motivasi dalam penelitian ini 

menggunakan dasar Growth pada teori ERG. Growth adalah keinginan dari 

dalam untuk selalu berkembang, dalam hal ini artinya mahasiswa yang ingin 

mengembangkan kemampuan analitis, penghargaan yang lebih tinggi jika 

mengambil S2 dan kesempatan kerja yang lebih tinggi jika mengambil studi S2. 

Kenyataannya setelah penulis melakukan pengujian hipotesis ketiga ini ditolak, 

karena faktor growth dari mahasiswa hanya sampai pada tahap achievement 

saja. Faktanya keinginan individu untuk selalu berkembang (growth) seperti 

yang telah terlampir pada kuesioner, mahasiswa ingin mengembangkan 

kesempatan kerja, penghargaan dan kemampuan analitis dapat dicapai bukan 

hanya dengan menjalani proses S2 saja. Kesempatan kerja, penghargaan dan 

kemampuan analitis bisa didapatkan mahasiswa salah satunya dengan 

bergabung / bekerja didalam KAP dimana kebutuhan akan pertumbuhan 
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individu bisa terpenuhi dengan bekerja di KAP dibandingkan harus mengikuti 

S2 akuntansi. 

Artinya mahasiswa mengambil S2 semata-mata hanya untuk memiliki 

gelar S2 saja yang lebih tinggi jika hanya lulus S1. Mahasiswa tertarik untuk 

menjalani studi S2 hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain yang 

memberikan kebanggan tersendiri jika mahasiswa tersebut mengambil S2, 

maka dari itu faktor yang diperhatikan oleh mahasiswa hanya biaya pendidikan 

dan lama pendidikan saja yang menjadi pertimbangan atau alasan bagi 

mahasiswa untuk mengambil keputusan mengambil program S2 akuntansi di 

UNIKA Soegijapranata karena gelar S2 yang didapatkan oleh mahasiswa bukan 

untuk mendapatkan kesempatan kerja, penghargaan dan kemampuan analisis 

dalam dunia kerja melainkan hanya kepuasan atau pengakuan dari orang lain 

yang didapatkan jika sudah memperoleh gelar S2, maka dari itu variabel 

motivasi masih dapat dijelaskan menggunakan teori dari ERG, hanya saja 

mahasiswa yang mengambil studi S2 hanya sampai tahap achievement saja 

yang artinya mahasiswa yang mengambil keputusan untuk mengambil S2 

akuntansi hanya untuk mendapatkan kebanggaan atau pengakuan tersendiri dari 

orang lain. 

 


