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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Proses Penyebaran Kuesioner  

 Pada penelitian ini, peneliti melakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa aktif 

program studi akuntansi di enam Universitas yang ada di Kota Semarang yaitu Universitas 

Soegijapranata Semarang, Universitas Diponegoro, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas 

Negeri Semarang, Universitas Stikubank, dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Penelitian ini mengumpulkan total sampel sebanyak 156 responden dari Universitas di Kota 

Semarang, berikut merupakan tabel jumlah sampel yang didapatkan di setiap universitas : 

Tabel 4.1. Jumlah Responden Penelitian 

 

No. 

 

Nama Universitas 

 

Sampel 

Minimal 

Sampel 

yang 

diterima 

 

Sampel yang 

diolah  

1. Universitas Soegijapranata 

Semarang 

 

25 

 

69 

 

45 

2. Universitas Dian Nuswantoro 15 18 18 

3. Universitas Islam Sultan 

Agung 

 

17 

 

18 

 

18 

4. Universitas Diponegoro 16 19 18 

5. Universitas Stikubank 13 26 26 

6. Universitas Negeri Semarang 14 15 15 

JUMLAH 100 156 140 

 Sumber: Kuesioner yang dikembalikan responden (2021) 

 Tabel 4.1. diatas merupakan jumlah kuesioner yang dikembalikan oleh responden 

kepada peneliti dan jumlah 156 mahasiswa akuntansi. Namun, peneliti mengeliminasi 16 
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jawaban dikarenakan beberapa responden tidak memenuhi syarat sebagai mahasiswa aktif dan 

beberapa jawaban responden lainnya terdata lebih dari satu. Sehingga, total responden yang 

datanya diolah oleh peneliti sebesar 140 mahasiswa akuntansi. Jumlah tersebut telah 

melampaui batas minimal sampel 100 sampel menjadi 140 sampel.  

4.2 Hasil Alat Pengumpulan Data 

4.2.1 Uji Validitas  

 Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur valid atau tidak valid suatu 

pernyataan dalam kuesioner yang telah dikembalikan oleh responden. Berikut hasil 

menggunakan SPSS: 

 4.2.1.1. Motivasi Prestasi 

 

  Motivasi Prestasi memiliki variabel yang terdiri dari lima (5) pernyataan yang 

mewakili. Dengan pengelolaan data menggunakan program SPSS, maka data yang diperoleh 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2. Validitas Variabel Motivasi Prestasi 

No Item R hitung  R table (df= 138) Keputusan 

1 X1.P1 0,708 0,1965 Valid 

2 X1.P2 0,630 0,1965 Valid 

3 X1.P3 0,638 0,1965 Valid 

4 X1.P4 0,612 0,1965 Valid 

5 X1.P5 0,661 0,1965 Valid 

   Sumber: data primer yang diolah (2021) 

  Data tabel diatas diketahui item pernyataan X1.P1-X1.P5 bahwa memiliki hasil 

r hitung > dari pada r tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk variabel 

motivasi  prestasi adalah valid. 
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4.2.1.2. Motivasi Karir 

 

  Motivasi Karir memiliki variabel yang terdiri dari lima (5) pernyataan yang 

mewakili. Dengan pengelolaan data menggunakan program SPSS, maka data yang diperoleh 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3. Validitas Variabel Motivasi Karir 

No Item R hitung  R table (df= 138) Keputusan 

1 X2.P1 0,712 0,1965 Valid 

2 X2.P2 0,694 0,1965 Valid 

3 X2.P3 0,744 0,1965 Valid 

4 X2.P4 0,683 0,1965 Valid 

5 X2.P5 0,643 0,1965 Valid 

   Sumber: data primer yang diolah (2021) 

  Dari tabel diatas diketahui item pernyataan X2.P1-X2.P5 memiliki hasil r hitung 

> r tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk variabel motivasi karir adalah 

valid. 

4.2.1.3. Motivasi Ekonomi 

 

  Motivasi Ekonomi memiliki variabel yang terdiri dari lima (5) pernyataan yang 

mewakili. Dengan pengelolaan data menggunakan program SPSS, maka data yang diperoleh 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4. Validitas Variabel Motivasi Ekonomi 

No Item R hitung  R table (df= 138) Keputusan 

1 X3.P1 0,693 0,1965 Valid 

2 X3.P2 0,718 0,1965 Valid 

3 X3.P3 0,760 0,1965 Valid 
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4 X3.P4 0,847 0,1965 Valid 

5 X3.P5 0,763 0,1965 Valid 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

  Dari tabel diatas diketahui item pernyataan X3.P1-X3.P5 memiliki hasil r hitung 

> r tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk variabel motivasi karir adalah 

valid. 

4.2.1.4. Motivasi Gelar 

 

  Motivasi Gelar memiliki variabel yang terdiri dari enam (6) pernyataan yang 

mewakili. Dengan pengelolaan data menggunakan program SPSS, maka data yang diperoleh 

sebagai berikut : 

Tabel 4.5. Validitas Variabel Motivasi Gelar 

No Item R hitung  R table (df= 138) Keputusan 

1 X4.P1 0,687 0,1965 Valid 

2 X4.P2 0,730 0,1965 Valid 

3 X4.P3 0,746 0,1965 Valid 

4 X4.P4 0,802 0,1965 Valid 

5 X4.P5 0,752 0,1965 Valid 

6 X4.P6 0,690 0,1965 Valid 

   Sumber: data primer yang diolah (2021) 

  Dari tabel diatas diketahui item pernyataan X4.P1-X4.P6 memiliki hasil r hitung 

> r tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa item pernyataan untuk variabel motivasi gelar 

adalah valid. 

4.2.1.5. Motivasi Belajar 
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  Motivasi Belajar memiliki variabel yang terdiri dari empat (4) pernyataan yang 

mewakili. Dengan pengelolaan data menggunakan program SPSS, maka data yang diperoleh 

sebagai berikut : 

Tabel 4.6. Validitas Variabel Motivasi Belajar 

No Item R hitung  R table (df= 138) Keputusan 

1 X5.P1 0,728 0,1965 Valid 

2 X5.P2 0,781 0,1965 Valid 

3 X5.P3 0,751 0,1965 Valid 

4 X5.P4 0,678 0,1965 Valid 

   Sumber: data primer yang diolah (2021) 

 Dari tabel diatas diketahui item pernyataan X5.P1-X5.P4 memiliki hasil r hitung > r 

tabel. Hal ini dapat disimpulkan bahwa iterm pernyataan untuk variabel motivasi belajar adalah 

valid. 

4.2.2. Uji Reliabilitas  

 

 Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan semua indikator dalam 

kuesioner dan adanya konsisten jika pengukuran dapat diulang kembali. Semakin tinggi nilai 

Cronbach Alpha  maka tingkat reliabilitas data akan semakin baik. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

1 Motivasi Prestasi 0,653 Reliabel 

2 Motivasi Karir 0,766 Reliabel 

3 Motivasi Ekonomi 0,814 Reliabel 

4 Motivasi Gelar 0,847 Reliabel 

5 Motivasi Belajar 0,715 Reliabel 
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Sumber: data primer yang diolah (2021) 

 Berdasarkan tabel 4.7 diatas, menyatakan bahwa nilai motivasi prestasi, motivasi  karir, 

motivasi ekonomi, motivasi gelar, dan motivasi belajar dikatakan Reliabel dikarenakan nilai 

Cronbach alpha > 0,60. Berikutnya item-item tersebut layak digunakan sebagai alat pengujian 

statistik. 

4.2.3 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.8. 

Statistik Deskriptif Variabel Independen 

 

Kategori 

Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 

Mean Rentang Skala  

Kategori Rendah  Sedang Tinggi 

MP 5-25 13-25 19,91 5 - 11,67 11,68 - 18,35 18,36 - 25 Tinggi 

MK 5-25 13-25 19,82 5 - 11,67 11,68 - 18,35 18,36 - 25 Tinggi 

ME 5-25 10-25 18,64 5 - 11,67 11,68 - 18,35 18,36 - 25 Tinggi 

MG 6-30 14-30 24,33 6 – 14 14,10 – 22,10 22,20 – 30 Tinggi 

MB 4-20 11-20 16,89 4 - 9,33 9,34 – 14,67 14,68 – 20 Tinggi 

 Sumber: data primer yang diolah (2021) 

 

 Pada tabel 4.8, pertama, nilai rata-rata motivasi prestasi terhadap minat mahasiswa 

akuntansi adalah sebesar 19,91. Nilai tersebut termasuk dalam rentang skala kategori tinggi, 

artinya responden memiliki persepsi yang tinggi pula terhadap pengakuan prestasi yang 

diberikan orang lain setelah mengikuti ujian CPA. Kemudian pada kategori variabel motivasi 

karir, nilai rata-ratanya adalah 19,82 yang juga termasuk dalam kategori tinggi, artinya 

responden juga memiliki persepsi yang tinggi pula terhadap kesempatan promosi karir atau 

jabatan setelah mengikuti ujian CPA. 

Ketiga, nilai rata-rata dari motivasi ekonomi adalah 18,64 yang termasuk kategori 

tinggi sehingga dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang 

tinggi terhadap pencapaian finansial yang lebih baik setelah mengikuti ujian CPA. Keempat, 

pada motivasi gelar, nilai rata-ratanya juga tergolong kategori tinggi yaitu 24,33 yang artinya 
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responden dalam penelitian ini memiliki persepsi yang tinggi pula terhadap kemampuan yang 

akan dicapai setelah mendapatkan gelar CPA. Kelima, nilai rata-rata pada motivasi belajar 

ditunjukkan sebesar 16,89 yang tergolong kategori tinggi, artinya responden juga memiliki 

persepsi yang tinggi akan ilmu pengetahuan yang dicapai setelah mengikuti ujian CPA. 

Tabel 4.9. Statistik Variabel Dependen 

Minat 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 22 15,7 15,7 15,7 

  Ya 118 84,3 84,3 100,0 

  Total 140 100,0 100,0   

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

 Pada Tabel 4.9 diatas dapat dilihat dari total 140 responden, terdapat 118 responden 

yang mengatakan “ya” minat mengikuti ujian CPA dan sisanya yaitu sebanyak 22 responden 

menyatakan “tidak” minat mengikuti ujian CPA. Hal ini menunjukkan bahwa persentase 

mahasiswa akuntansi minat mengikuti ujian CPA dalam penelitian ini lebih besar daripada 

mahasiswa yang tidak minat mengikuti ujian CPA. 

4.2.4 Compare Mean 

Tabel 4.10.  

Compare Mean Variabel Penelitian dan Asal Universitas 

Variabel Asal Universitas Kategori 

Unika 

(45) 

Undip 

(18) 

Unnes 

(15) 

Udinus 

(18) 

Stikubank 

(26) 

Unissula 

(18) 

R T 

Motivasi 

Prestasi 

20,40 19,39 20,00 20,22 18,92 20,22 1-12,5 12,6-25 

Motivasi 

Karir 

20,11 19,94 20,07 20,44 18,35 20,28 1-12,5 12,6-25 
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Motivasi 

Ekonomi 

18,96 18,72 18,40 20,33 16,92 18,72 1-12,5 12,6-25 

Motivasi 

Gelar 

24,93 24,33 24,40 25,11 22,77 24,22 1-15,0 15,1-30 

Motivasi 

Belajar 

16,64 17,06 17,00 17,06 17,19 16,67 1-10 10,1-20 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa berdasarkan asal universitasnya, hasil 

responden terhadap kuesioner yang dibagikan memiliki jawaban berbeda-beda. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa rata – rata jawaban atas semua variabel penelitian berdasarkan asal 

universitas adalah termasuk kategori tinggi yaitu diatas batas atas kategori rendah. Berikut 

penjelasannya lebih lanjut. 

Pertama, pada motivasi prestasi, skor Unika adalah yang tertinggi yaitu 20.40, artinya 

persepsi responden yang berasal dari Unika terhadap pengakuan dari orang lain yang akan 

diperoleh ketika mendapatkan gelar CPA lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi 

responden dari universitas lain. 

Kedua, pada motivasi karir, skor Udinus adalah yang tertinggi yaitu 20,44, artinya 

persepsi responden yang berasal dari Udinus terhadap kesempatan promosi jabatan yang akan 

diperoleh ketika mendapatkan gelar CPA lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi 

responden dari universitas lain.  

Ketiga, pada motivasi ekonomi, skor Udinus adalah yang tertinggi yaitu 20,33 , artinya 

persepsi responden yang berasal dari Udinus terhadap kondisi penghasilan / gaji lebih baik 

yang akan diperoleh setelah mengikuti ujian CPA lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi 

responden dari universitas lain. 
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Keempat, pada motivasi gelar, skor Udinus adalah yang tertinggi yaitu 25,11, artinya 

persepsi responden yang berasal dari Udinus terhadap kemampuan mencapai gelar CPA lebih 

tinggi dibandingkan dengan persepsi responden dari universitas lain. 

Kelima, pada motivasi belajar, skor Stikubank adalah yang tertinggi yaitu 17,19, artinya 

persepsi responden yang berasal dari Stikubank terhadap meningkatkan ilmu pengetahuan 

untuk mendapatkan gelar CPA lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi responden dari 

universitas lain. 

Tabel 4.11. 

Compare Mean Variabel Penelitian dan Angkatan  

Variabel Angkatan Kategori 

16  

(1) 

17 

 (39) 

18 

 (32) 

19 

 (46) 

20 

 (19) 

21 

(3) 

R T 

Motivasi 

Prestasi 

18,00 20,59 20,31 19,24 19,42 20,67 1-12,5 12,6-25 

Motivasi 

Karir 

20,00 20,51 20,47 19,17 19,05 18,67 1-12,5 12,6-25 

Motivasi 

Ekonomi 

17,00 19,87 18,13 18,30 17,63 20,00 1-12,5 12,6-25 

Motivasi 

Gelar 

25,00 25,10 25,41 23,35 23,32 24,00 1-15,0 15,1-30 

Motivasi 

Belajar 

11,00 17,00 17,00 16,87 16,95 16,33 1-10 10,1-20 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan angkatan mahasiswa pada setiap 

universitas, hasil responden terhadap kuesioner yang dibagikan memiliki jawaban berbeda-
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beda. Hasil tersebut menunjukkan bahwa rata – rata jawaban atas semua variabel penelitian 

berdasarkan angkatan adalah termasuk kategori tinggi yaitu diatas batas atas kategori rendah. 

Berikut penjelasan lebih lanjut. 

Pada variabel motivasi prestasi, skor angkatan 2021 menjadi yang tertinggi yaitu 

sebesar 20,67 yang artinya persepsi responden yang berasal dari angkatan 2021 terhadap 

pengakuan dari orang lain yang akan diperoleh ketika mendapatkan gelar CPA lebih tinggi 

dibandingkan dengan persepsi responden dari angkatan lain. 

Kemudian untuk variabel motivasi karir, skor angkatan 2017 menjadi yang tertinggi 

yaitu 20,51 yang artinya persepsi responden yang berasal dari angkatan 2017 terhadap 

kesempatan promosi jabatan yang akan diperoleh ketika mendapatkan gelar CPA lebih tinggi 

dibandingkan dengan persepsi responden dari angkatan lain.  

Ketiga, pada motivasi ekonomi, skor angkatan 2021 adalah yang tertinggi yaitu 20,00 

,artinya persepsi responden yang berasal dari angkatan 2021 terhadap kondisi penghasilan / 

gaji lebih baik yang akan diperoleh setelah mengikuti ujian CPA lebih tinggi dibandingkan 

dengan persepsi responden dari angkatan lain. 

Keempat, pada motivasi gelar, skor angkatan 2018 adalah yang tertinggi yaitu 25,41, 

artinya persepsi responden yang berasal dari angkatan 2018 terhadap kemampuan mencapai 

gelar CPA lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi responden dari angkatan lain. 

Kelima, pada motivasi belajar, skor angkatan 2017 dan 2018 adalah yang tertinggi yaitu 

17,00, artinya persepsi responden yang berasal dari angkatan 2017 dan 2018 terhadap 

meningkatkan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan gelar CPA lebih tinggi dibandingkan 

dengan persepsi responden dari angkatan lain.  

4.2.5 Menilai Overall Fit Model  
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Pengujian ini digunakan untuk menilai apakah model penelitian yang dihipotesiskan 

telah sesuai atau tidak dengan data yang sudah ada. Pengujian dapat dilakukan dengan metode 

Chi-Square Goodness-of-Fit Test yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan tingkat alfa 

0.1 atau 10%. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat alfa 0.1 maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi secara keseluruhan telah layak digunakan dan dapat melanjutkan ke 

pengujian selanjutnya.  

Tabel 4.12. Omnibus Tests of Model Coefficients 
 

  

Chi-

square Df Sig. 

Step 

1 

Step 
17,790 5 ,003 

  Block 17,790 5 ,003 

  Mode

l 
17,790 5 ,003 

Sumber: data primer yang diolah (2021) 

   

  Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 0,003 dan tingkat alfa 

sebesar 1% atau 0,1 maka dari itu dapat dikatakan layak dikarenakan nilai signifikansi lebih 

kecil dari nilai alfa dan dikatakan uji ini layak untuk dilanjutkan. 

4.2.6 Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square) 

 

 Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R2) dilakukan pengujian dengan tujuannya 

adalah untuk mengetahui kemampuan variabel independen terhadap variabel dependen dalam 

suatu penelitian. Berikut ini data tabel Model Summary : 

Tabel 4.13. Nagelkerke R2 

Model Summary 

 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 81,717(a) ,119 ,235 
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 Pada Tabel 4.13. yang diatas menunjukkan bahwa nilai Nagelkerker’s R2 sebesar 0,235 

, dapat dikatakan bahwa lima variabel ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 

23,5%. Dan sisanya sebesar 76,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar dari variabel independen 

dalam penelitian ini. 

4.2.7 Menguji Kelayakan Model Regresi 

 

 Model Regresi dilakukan pengujian yang menggunakan Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test. Pengujian memiliki tujuan untuk memastikan tidak adanya perbedaan 

antara model yang digunakan dengan data. Berikut ini data hasil pengujian Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit test. 

Tabel 4.14. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

Hosmer and Lemeshow Test 

 

Step 

Chi-

square df Sig. 

1 3,422 8 ,905 

 

 Sumber : data primer yang diolah (2021) 

 

 Pada tabel 4.14 tersebut menunjukkan bahwa Nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness 

of fit sebesar 3,422 dengan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,905. Hal tersebut membuat 

nilai signifikansi menunjukkan lebih dari alpha 0,1 atau 10% maka model regresi logistik 

dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini dan model cocok dengan data observasi.  

4.2.8 Uji Hipotesis 

 

Peneliti telah melakukan berbagai macam pengujian sebelumnya dan hasilnya 

menggambarkan hasil yang baik untuk kemudian dilanjutkan pada uji hipotesis satu arah 

menggunakan uji Wald Statistic. Peneliti menggunakan analisis regresi logistik dalam 

pengujian hipotesis karena dalam penelitian ini, variabel dependen (Y) berupa data dengan dua 

kategori yaitu minat mengikuti ujian CPA dan tidak minat mengikuti ujian CPA. Berikut 

pemaparan hasilnya : 
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Tabel 4.15. Variabels in the Equation 

Variables in the Equation 

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

Step 

1(a) 

X1 
,215 ,157 1,867 1 ,172 1,240 0.086 DITERIMA 

   

X2 
,031 ,166 ,035 1 ,853 1,031 0.427 DITOLAK 

   

X3 
,187 ,119 2,480 1 ,115 1,206 0.058 DITERIMA 

   

X4 
,051 ,128 ,160 1 ,689 1,053 0.345 DITOLAK 

   

X5 
,258 ,164 2,474 1 ,116 1,294 0.058 DITERIMA 

   

Constan

t 

-11,423 3,631 9,897 1 ,002 ,000   

a  Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3, X4, X5.   

Sumber : Data primer diolah (2021) 

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut, maka dalam penelitian ini, terbentuk 

model regresi logistik seperti dibawah ini : 

 

Ln 
𝑝

𝑝−1
 = -11.423 + 0.215MP + 0.031MK + 0.187ME + 0.051MG + 0.258MB 

 

Sehingga berdasarkan tabel tersebut, maka berikut adalah hasil pengujian hipotesis penelitian 

ini:  

1. H1 : Motivasi prestasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti ujian CPA 

Hasil uji hipotesis yang terlihat pada tabel sig/2 dari X1 menunjukkan angka 0.086 dan 

nilai beta 0.215. Hal ini mengindikasikan nilai sig/2 lebih kecil dari alfa 0.1  dan nilai 

beta positif. Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi prestasi 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA, 

sehingga hipotesis pertama diterima. 
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2. H2 : Motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti ujian CPA 

Hasil uji hipotesis yang terlihat pada tabel sig/2 dari X2 menunjukkan angka 0.427 dan 

nilai beta 0.031. Hal ini mengindikasikan nilai sig/2 lebih besar dari alfa 0.1, sehingga 

meskipun nilai beta positif, namun syarat pertama agar hipotesis diterima tidak 

terpenuhi. Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi karir tidak 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA, 

sehingga hipotesis pertama ditolak. 

3. H3 : Motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti ujian CPA 

Hasil uji hipotesis yang terlihat pada tabel sig/2 dari X1 menunjukkan angka 0.058 dan 

nilai beta 0.187. Hal ini mengindikasikan nilai sig/2 lebih kecil dari alfa 0.1  dan nilai 

beta positif. Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi ekonomi 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA, 

sehingga hipotesis pertama diterima. 

4. H4 : Motivasi gelar berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti ujian CPA 

Hasil uji hipotesis yang terlihat pada tabel sig/2 dari X1 menunjukkan angka 0.345 dan 

nilai beta 0.051. Hal ini mengindikasikan nilai sig/2 lebih besar dari alfa 0.1, sehingga 

meskipun nilai beta positif, namun syarat pertama agar hipotesis diterima tidak 

terpenuhi. Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi gelar tidak 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA, 

sehingga hipotesis pertama ditolak. 

5. H5 : Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti ujian CPA 

Hasil uji hipotesis yang terlihat pada tabel sig/2 dari X1 menunjukkan angka 0.058 dan 

nilai beta 0.258. Hal ini mengindikasikan nilai sig/2 lebih kecil dari alfa 0.1  dan nilai 

beta positif. Dari data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi belajar 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA, 

sehingga hipotesis pertama diterima. 

4.3 Pembahasan : 

1. Pengaruh Motivasi Prestasi, Motivasi Ekonomi, dan Motivasi Belajar Terhadap 

Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Ujian CPA 
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Berdasarkan teori ERG, motivasi prestasi terkait erat dengan aspek hubungan 

dimana adanya kebutuhan dasar dalam menjalin hubungan dengan orang lain sebagai 

bentuk sosialisasi yang tercermin dalam pengakuan dan penghormatan contohnya pada 

prestasi yang tercapai. Sesuai dalam penelitian ini, motivasi prestasi merupakan bentuk 

persepsi terhadap pengakuan dari orang lain yang akan diperoleh ketika mendapatkan 

gelar CPA sehingga saat seseorang mengikuti ujian CPA dan memiliki prestasi atas itu, 

maka orang tersebut akan mendapat pengakuan dari orang lain. Hal ini juga dibuktikan 

melalui hasil pengujian hipotesis yaitu nilai sig/2 lebih kecil dari 0.1 (0.086 < 0.1) dan 

nilai beta 0.215 (positif) sehingga dinyatakan hipotesis pertama diterima yang 

berbunyi “motivasi prestasi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi 

untuk mengikuti ujian CPA”. Sehingga semakin tinggi persepsi terhadap pengakuan 

dari orang lain saat mendapatkan gelar CPA maka semakin tinggi pula minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya oleh Wijaya (2018) yang menyatakan bahwa motivasi prestasi 

berhubungan positif terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti ujian CPA 

tingkat dasar. 

Kemudian, motivasi ekonomi juga terkait erat dengan teori ERG yaitu dalam 

aspek eksistensi dimana individu perlu memenuhi kebutuhan dasar supaya faktor-faktor 

dapat terpuaskan seperti makanan, air, dan upah dengan itu seseorang terdorong untuk 

mencapai finansial yang lebih baik daripada sebelumnya contoh finansial / gaji yang 

lebih baik. Dalam penelitian ini, motivasi ekonomi merupakan bentuk persepsi terhadap 

kondisi penghasilan / gaji lebih baik yang akan diperoleh setelah mengikuti ujian CPA. 

Hal ini juga dibuktikan melalui hasil pengujian hipotesis yaitu nilai sig/2 lebih kecil 

dari 0.1 (0.058 < 0.1) dan nilai beta 0.187 (positif) sehingga dinyatakan hipotesis ketiga 

diterima yang berbunyi “motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA”. Sehingga semakin tinggi persepsi 

terhadap kondisi penghasilan / gaji lebih baik yang akan diperoleh setelah mengikuti 

ujian CPA maka semakin tinggi pula minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian 

CPA. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Wijaya (2018) yang 

menyatakan bahwa motivasi ekonomi berhubungan positif terhadap minat mahasiswa 

akuntansi dalam mengikuti ujian CPA tingkat dasar. 

Kemudian, motivasi belajar juga terkait erat dengan aspek berkembang dalam 

teori ERG, dimana individu memiliki keinginan dan kemauan untuk menimba ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan bidang yang diinginkan untuk mencapai tujuan 
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tertentu dengan mengubah ketidakpahamannya menjadi sebuah pemahaman. Dalam 

penelitian ini, motivasi belajar merupakan bentuk persepsi terhadap tambahan ilmu dan 

wawasan yang akan diperoleh ketika mengikuti ujian CPA. Hal ini dibuktikan melalui 

hasil pengujian hipotesis yaitu nilai sig/2 lebih kecil dari 0.1 (0.058 < 0.1) dan nilai beta 

0.258 (positif) sehingga dinyatakan hipotesis kelima diterima yang berbunyi 

“motivasi belajar berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti ujian CPA”. Sehingga semakin tinggi persepsi terhadap tambahan ilmu dan 

wawasan yang akan diperoleh ketika mengikuti ujian CPA maka semakin tinggi pula 

minat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya oleh Yuanfa (2018) yang menyatakan bahwa motivasi belajar 

berhubungan positif terhadap minat mahasiswa akuntansi dalam mengikuti ujian CPA 

tingkat dasar. 

2. Pengaruh Motivasi Karir dan Motivasi Gelar Terhadap Minat Mahasiswa 

Akuntansi Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Berdasarkan teori ERG, motivasi karir sesuai dengan aspek berkembang dimana 

dorongan yang ada dalam diri setiap orang berkaitan dengan kontribusi produktif untuk 

kesempatan promosi yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, motivasi karir 

merupakan sebuah bentuk persepsi seseorang terhadap kesempatan promosi jabatan 

yang akan diperoleh ketika mendapatkan gelar CPA. Namun dalam penelitian ini, 

motivasi karir tidak memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk 

mengikuti ujian CPA. Terbukti dalam hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai 

sig/2 lebih besar dari 0.1 (0.427 > 0.1)  meskipun nilai beta 0.031 (positif) dinyatakan 

hipotesis kedua yang berbunyi “motivasi karir berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA” ditolak. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa peningkatan karir bukan menjadi faktor pendorong minat mahasiswa akuntansi 

untuk ikut ujian CPA. Hal ini dapat dikarenakan terdapat responden yang setuju 

terhadap pernyataan motivasi karir terhadap minat mengikuti ujian CPA namun mereka 

sendiri belum berminat mengikuti ujian CPA tersebut dan sebaliknya. Sehingga 

tingginya persepsi mereka terhadap  kesempatan promosi jabatan yang akan diperoleh 

ketika mendapatkan gelar CPA berbanding terbalik dengan minat mengikuti ujian CPA, 

dan sebaliknya. Kemudian menurut Widyanto dan Fitriana (2016), terdapat 

kemungkinan mahasiswa belum berpikir jauh mengenai karir mereka saat lulus dan 

juga tidak semua mahasiswa akuntansi berminat terjun ke dunia akuntan publik 

sehingga mereka merasa tidak memerlukan gelar CPA untuk peningkatan karir mereka. 
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Hal ini tentu menunjukkan ketidakpengaruhan antara motivasi karir terhadap minat 

mahasiswa akuntansi mengikuti ujian CPA. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

oleh Widyanto dan Fitriana (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh 

motivasi karir terhadap minat mahasiswa mengikuti ujian CA Indonesia. 

Kemudian, berdasarkan teori ERG, motivasi gelar sesuai dengan aspek 

berkembang dimana individu memiliki keinginan melakukan pengembangan dirinya, 

seperti meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, motivasi 

gelar merupakan sebuah bentuk persepsi seseorang terhadap kemampuan yang akan 

diperoleh ketika mendapatkan gelar CPA. Namun dalam penelitian ini, motivasi gelar 

tidak memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian 

CPA. Terbukti dalam hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan nilai sig/2 lebih 

besar dari 0.1 (0.345 > 0.1)  meskipun nilai beta 0.051 (positif) dinyatakan hipotesis 

keempat yang berbunyi “motivasi gelar berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

akuntansi untuk mengikuti ujian CPA” ditolak. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

gelar bukanlah menjadi faktor pendorong bagi mahasiswa akuntansi untuk mengikuti 

ujian CPA. Hal ini dapat dikarenakan mahasiswa lebih berpikir mengenai kemampuan 

dan kecakapan dirinya sebagai seorang akuntan lebih dari pencapaian gelar itu sendiri. 

Kemudian, berdasarkan jawaban responden terdapat pula responden yang setuju 

terhadap pernyataan motivasi gelar terhadap minat mengikuti ujian CPA namun mereka 

sendiri belum berminat mengikuti ujian CPA tersebut. Sehingga tingginya persepsi 

mereka terhadap kemampuan yang akan diperoleh ketika mendapatkan gelar CPA 

berbanding terbalik dengan minat mengikuti ujian CPA. Menurut Islamiyah,dkk 

(2020), tidak semua orang hanya berpijak pada gelar, karena gelar tanpa diimbangi 

kemampuan yang memang cakap maka akan merugikan diri sendiri. Hal tersebut tentu 

menunjukkan ketidakpengaruhan antara motivasi gelar terhadap  minat mahasiswa 

akuntansi mengikuti ujian CPA. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh 

Islamiyah,dkk (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh motivasi gelar 

terhadap minat mahasiswa mengikuti ujian CPA. 

 

 

 

 


