
Identitas responden  

Nama:..........................................................................( Boleh tidak diisi ) 

Mohon beri tanda (√) untuk menjawab pertanyaan berikut ini. 

Jenis Kelamin   : (  ) Laki-laki (  ) Perempuan 

Usia     : (  ) 21 (  ) 22 (  ) 23 (  ) 24 

Asal perguruan tinggi   : (  ) Undip (  ) Unissula (  ) Unika 

IPK saat ini   : (  ) < 25 (  ) 2.5-2,7 (  ) 2,7 – 3,0 (  ) >3 

Angkatan     : (  ) 2004 (  ) 2003 (  ) 2002 

Pekerjaan orang tua saat ini  : (  ) Wiraswasta (  ) Militer (  ) Pns (  ) Lain-lain 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Petunjuk pengisian : 

 

Pengisian daftar pertanyaan ini dilakukan dengan memilih jawaban yang paling sesuai 

dengan persepsi saudara terhadap survei minat mahasiswa unuk mengikuti Pendidikan 

Profesi Akuntan ( PPAk ). 

Berilah tanda silang (X) pada salah satu kolom yang anda anggap tepat dengan butir – 

butir isian sebagi berikut : 

 
1 2 3 4 5 

1. Sangat Tidak Sertuju 

2. Tidak Setuju 

3. Ragu-ragu 

4. Setuju 

5. Sangat Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



MOTIVASI KUALITAS ( Sumber: Sri Wahyuni Widyastuti Dkk, 2004 ) 

Motivasi kualitas adalah dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk memilki dan 

meningkatkan kualitas diri dan kemampuannya dalam bidang yang ditekuninya sehingga 

dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar 

Bagaimana pandangan saudara mengenai motivasi kualitas dalam mempengaruhi minat 

saudara untuk mengikuti PPAk. Jawablah dengan memberikan tanda (√) pada 

pernyataan-pernyataan berikut ini. 

No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang isu-

isu kebijakan dan peraturan akuntansi terkini. 
 

     

2. Untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan 
dan pengaruh terhadap keputusan keuangan 
dan manajerial. 
 

     

3. Untuk meningkatkan pengetahuan 
organisasional dan lingkungan bisnis. 
 

     

4. Untuk meningkatkan kemampuan analisis, 
decision making dan problem solving. 
 

     

5. Untuk meningkatkan keahlian dalam 
mengaplilaksikan pengetahuan akuntansi 
untuk memecahkan masalah-masalah riil 
dalam kehidupan sehari-hari. 
 

     

6. Untuk meningkatkan kemampuan 
interpersonal, seperti kemampuan 
bekerjasama dalam kelompok. 
 

     

7. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam 
bidang keuangan. 
 

     

8. Untuk meningkatkan kemampuan 
berkomunikasi baik verbal maupun tertulis. 
 
 

     

9. Untuk meningkatkan pengetahuan dalam 
akuntansi manajemen seperti penganggaran, 
penilaian kerja dan sebagainya. 
 
 
 

     



 10. Untuk meningkatkan kualitas dalam praktik 
audit. 
 

STS TS R S SS 

 

 

MOTIVASI KARIR ( Sumber: Sri Wahyuni Widyastuti Dkk, 2004 ) 

Motivasi karir merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk 

meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai kedudukan, jabatan, atau 

karir yang lebih baik dari sebelumnya. 

Bagaimana pandangan saudara mengenai motivasi karir dalam mempengaruhi minat 

saudara untuk mengikuti PPAk. Jawablah dengan memberikan tanda (√) pada 

pernyataan-pernyataan berikut ini. 

No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Untuk meningkatkan kesempatan promosi 

jabatan. 
 

     

2. Untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai 
dengan latar belakang pendidikan 
 

     

3. Untuk mampu menyelesaikan beban 
pekerjaan yang diberikan dengan baik 
 

     

4. Untuk mendapatkan perlakuan profesional 
dari atasan, rekan dan bawahan di lingkungan 
pekerjaan. 
 

     

5. Untuk kemampuan berprestasi dalam 
pekerjaan. 
 

     

6. Untuk meningkatkan rasa profesionalisme dan 
kebanggan terhadap profesi akuntansi. 
 

     

7. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab 
pekerjaan dalam kaitan dengan klien, rekan 
seprofesi dan masyarakat secara umum. 
 

     

8. Untuk memperluas akses dan jaringan ( 
Network ) dengan dunia kerja. 
 

     

9 Untuk mendapatkan pengetahuan berkaitan 
dengan isu-isu dunia kerja di profesi 
akuntansi terkini. 
 

     



 10 Untuk mendapatkan pengetahuan berkaitan 
dengan peran dan tanggungjawab yang akan 
dimiliki ketika berada ditengah-tengah 
masyarakat. 
 

STS TS R S SS 
 
 
 
 
 

MOTIVASI EKONOMI ( Sumber: Sri Wahyuni Widyastuti Dkk, 2004 ) 

Motivasi ekonomi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang untuk 

meningkatkan kemapuan pribadinya dalam rangka untuk mencapai penghargaan finansial 

yang diinginkan (Gaji). 

Bagaimana pandangan saudara mengenai motivasi ekonomi dalam mempengaruhi minat 

saudara untuk mengikuti PPAk. Jawablah dengan memberikan tanda (√) pada 

pernyataan-pernyataan berikut ini. 

No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji 

jangka panjang yang besar. 
 

     

2. Untuk memperoleh pekerjaan dengan fasilitas 
yang memadai, sperti mobil dan rumah dinas. 
 

     

3. Untuk mendapatkan pekerjaan yang 
memberikan tunjangan keluarga. 
 

     

4. Untuk mendapatkan pekerjaan yang 
memberikan gaji tambahan ( Diluar gaji 
pokok, seperti honor ) yang tinggi. 
 

     

5. Untuk mendapatkan pekerjaan yang 
memberikan kenaikan gaji setiap periode 
tertentu. 
 

     

6. Untuk mendapatkan pekerjaan dengan starting 
salary atau gaji awal yang tinggi. 
 

     

7. Untuk mendapatkan pekerjaan yang 
memberikan fasilitas opsi saham. 
 

     

8. Untuk mendapatkan pekerjaan yang memilki 
kebijakan yang jelas dalam pemberian gaji 
lembur. 
 

     

9 Untuk mendapatkan pekerjaan yang 
memberikan program dana pensiun. 

     



 10 Untuk mendapatkan pekerjaan yang 
memberikan bonus akhir tahun yang besar. 
 

STS TS R S SS 
 
 
 

 
MINAT MENGIKUTI PPAk ( Sumber: Sri Wahyuni Widyastuti Dkk, 2004 ) 

Minat adalah suatu keinginan yang didorong oleh suatu hal berupa pengamatan dan 

perbandingan dengan kebutuhan yang dinginkan  

Jawablah dengan memberikan tanda (√) pada pernyataan-pernyataan berikut ini. 

 
 

No. Pertanyaan STS TS R S SS 
1. Pendidikan Profesi Akuntansi dapat 

membantu perkembangan profesi akuntansi. 
 

     

2 Saya tertarik untuk mengikuti PPAk karena 
PPA dapat meningkatkan kualitas calon 
akuntan. 
 

     

3 Saya tertarik untuk mengikuti PPAk karena 
PPA dapat membantu kesuksesan karir dalam 
profesi akuntansi. 
 

     

4 Saya tertarik untuk mengikuti PPAk karena 
PPA merupakan sarana untuk mendapatkan 
pekerjaan yang memberikan pembayaran 
finansial yang besar. 
 

     

5 Saya akan mengikuti Pendidikan Profesi 
Akuntansi setelah studi saya selesai. 
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