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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Minat

Pengertian Minat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) adalah kecenderungan

hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan. Sedangkan menurut Bernard (1971)

dalam Sardiman AM (2014), minat timbul tidak secara tiba-tiba/spontan, melainkan timbul

akibat partisipasi, pengalaman, keseimbangan pada waktu belajar atau bekerja.

Menurut Sardiman AM (2014) minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada

seseorang (biasanya disertai dengan perasaan senang), karena itu merasa ada kepentingan

dengan sesuatu tersebut. Menurut Widyastuti, dkk (2004) dalam Apriani (2013) menjelaskan

bahwa minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu keinginan setelah melihat,

mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang

diinginkannya. Minan (2011) menerangkan bahwa minat merupakan sebuah motivasi

interistik sebagai kekuatan pembelajaran yang menjadi daya penggerak seseorang dalam

melakukan aktivitas dengan penuh ketekunan dan cenderung menetap, dimana aktivitas

tersebut merupakan proses pengalaman belajar yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan

mendatangkan perasaan senang, suka dan gembira.
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Dalam penelitian Minan (2011), bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubung

dengan minat, yaitu :

1. Minat dianggap sebagai perantara faktor-faktor motivasional yang mempunyai dampak

pada suatu perilaku.

2. Minat menunjukkan seberapa keras seseorang berani mencoba melakukan sesuatu.

3. Minat menunjukkan seberapa banyak upaya yang direncanakan seseorang untuk

dilakukan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa minat merupakan aspek psikis yang dimiliki

seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu

mempengaruhi tindakan orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan

dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi

atau terlibat pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu obyek maka

akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam obyek tersebut sehingga

cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap obyek. Perhatian yang

diberikan tersebut dapat diwujudkan dengan rasa ingin tahu dan mempelajari obyek tersebut.

2.1.2 Teori Motivasi

Motivasi atau Motif dalam Sardiman (2014) adalah sebagai daya upaya yang mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu. Masih menurut Sardiman (2014) motivasi atau motif

dapat pula dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan dalam subjek untuk melakukan

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Widyastuti, dkk. (2004) menyatakan bahwa motivasi seringkali diartikan sebagai

dorongan atau tenaga. Dorongan atau tenaga tersebut merupakan gerakan jiwa dan jasmani
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untuk berbuat, sehingga motivasi merupakan suatu tenaga yang menggerakkan manusia

untuk bertingkah laku di dalam perbuatannya yang mempunyai tujuan tertentu.

Menurut Mc. Donald (1959) dalam Sardiman (2014), motivasi adalah perubahan energi

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculya feeling dan didahului dengan tanggapan

terhadap adanya tujuan. Dari pengertian tersebut, Mc. Donald (1959) mengemukakan bahwa

pengertian motivasinya mengandung tiga elemen penting, yaitu :

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu

manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi di dalam

sistem neurophysiological yang ada pada organisme manusia. Karena menyangkut

perubahan energi manusia (walaupun motivasi itu muncul dari dalam diri manusia),

penampakkannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia.

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa/feeling, afeksi seseorang. Dalam hal ini

motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat

menentukan tingkah-laku manusia.

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya

merupakan respon dari suatu aksi, yakni tujuan. Motivasi memang muncul dari dalam diri

manusia, tetapi kemunculannya karena terangsang/terdorong oleh adanya unsur lain,

dalam hal ini adalah tujuan yang dimana tujuan ini akan menyangkut kebutuhan.

Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia,

sehingga akan bergaya dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan dan juga emosi, untuk

kemudian bertindak atau melakukan sesuatu. Semua hal ini didasarkan adanya tujuan

kebutuhan atau keinginan. Motivasi disini dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu,
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dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakan perasaan

tidak suka tersebut. Sehingga motivasi tersebut dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi

motivasi dapat tumbuh dari dalam diri seseorang tersebut.

Persoalan motivasi ini dapat dikaitkan pula dengan persoalan minat. Oleh karena itu, apa

yang dilihat seseorang sudah tentu akan membangkitkan minatnya sejauh apa yang dilihat

tersebut mempunyai hubungan dengan kepentingannya sendiri.

Dengan demikian motivasi dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu kondisi mental

dalam diri seseorang untuk mendorong dilakukannya suatu kegiatan atau tindakan yang

memberikan keinginan atau kemauan seseorang tersebut untuk melakukan pencapaian

kebutuhannya dan memberi kepuasan ataupun mengurangi ketidak seimbangan.

2.1.2.1 Motivasi Intristik

Seperti dalam penjelasan sebelumnya, bahwa motivasi dapat terdorong dari dua faktor yaitu

dari luar dan dari dalam. Dua faktor ini umum dikenal dengan motivasi intristik dan motivasi

ekstrisik. Motivasi intristik dalam penjelasan Sardiman (2014) menerangkan bahwa motivasi

atau motif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap

individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesatu. Maksudnya adalah bahwa motivasi ini

muncul dari kesadaran individu itu sendiri untuk mendorong tercapai kebutuhan individu

tersebut, karena betul-betul ingin mencapai tujuan secara ensensial atau mendapatkan sesuatu

hal yang lebih bagi diri individu tersebut bukan karena sekedar simbol dan seremonial.

Seperti contoh motivasi intristik disini adalah Motivasi Kualitas.
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2.1.2.2 Motivasi Ekstristik

Untuk Motivasi ekstristik, Sardiman (2014) pun menjelaskan bahwa motivasi ini adalah

bentuk motivasi yang didalamnya berdasarkan dorongan untuk menggapai tujuan atau

kebutuhan yang asalnya dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan tujuan individu

tersebut. Dan perlu ditegaskan pula bahwa bukan  berarti motivasi ekstristik ini tidak baik

dan tidak penting. Karena kemungkinan besar keadaan individu yang dinamis, berubah-ubah,

dan juga mungkin komponen-komponen lain dalam proses menggapai tujuan individu

tersebut kurang menarik, sehingga diperlukanlah motivasi ekstristik untuk mendorong

motivasi individu tersebut menggapai targer dan tujuannya. Contoh bagi motivasi ekstristik

ini adalah Motivasi Karier, Motivasi Ekonomi, dan Motivasi Sosial.

2.1.3 Motivasi Kualitas

Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014) adalah suatu tingkat baik buruknya

sesuatu; kadar: derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dsb); mutu. Menurut Widyastuti,

dkk. (2004) motivasi kualitas adalah dorongan yang timbul dari dalam diri sesorang untuk

memiliki dan meningkatkan kualitas atau kemampuan dalam melaksanakan tugasnya dengan

baik dan benar. Menurut Ellya (2006) dalam Meitiyah (2014) menjelaskan bahwa Motivasi

Kualitas merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk memiliki dan

meningkatkan kualitas atau kemampuan dalam bidang yang ditekuninya sehingga dapat

melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Dalam Apriani (2013), kualitas seseorang

dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh tingkat pendidikannya

termasuk pendidikan berkelanjutan terstruktur maupun mandiri. Maka dari itu, motivasi
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sering kali menjadi dorongan untuk meningkatkan kualitas memicu keinginan  untuk

mengikuti  suatu  pendidikan.

Menurut Minan (2011) peningkatan kemampuan dan kualitas harus dilandasi dengan adanya

dorongan yang kuat dari dalam diri. Dorongan itu bisa berupa material maupun spiritual yang

merupakan dasar kesiapan diri untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Dalam

menggerakan motivasi kualitas atau kemampuan untuk  mengembangkan diri,  harus ada niat,

kemampuan kuat serta merelakan waktu yang digunakan dalam mencapai kualitas yang lebih

baik untuk masa mendatang.

2.1.4 Motivasi Karier

Pengertian karier dalam Minan (2011) dapat  diartikan sebagai rangkaian sikap dan perilaku

yang berhubungan dengan penjualan kerja seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Karier

juga dapat didefinfisikan sebagai rumus pekerjaan seseorang yang dimiliki seseorang

sepanjang kehidupan kerjanya. Motivasi karier adalah dorongan yang timbul dalam diri

seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadinya dalam rangka mencapai kedudukan,

jabatan, karier yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan menurut  Djaali  (2008) dalam

Nurhayani (2012) karier dapat diartikan sebagai rangkaian sikap dan perilaku yang

berhubungan dengan perjalanan kerja seseorang sepanjang kehidupan kerjanya. Karier dalam

Kusumastuti (2013) merupakan suatu keahlian atau professional seseorang di bidang ilmunya

yang dinilai berdasarkan pengalaman kerja yang akan memberikan kontribusi kepada

organisasi. Pilihan karier merupakan ungkapan diri seseorang, karena pilihan karier

menunujukkan motivasi seseorang, ilmu dan kepribadian seseorang. Dalam Meitiyah (2014)

motivasi karier merupakan suatu keahlian atau professional seseorang di bidang ilmunya
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yang dinilai berdasarkan pengalaman kerja yang akan memberikan kontribusi kepada

organisasi motivasi karir merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk

meningkatkan kemampuan pribadinya dan dalam rangka mencapai kedudukan, jabatan atau

karir yang lebih baik dari sebelumnya.

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa motivasi karier merupakan

dorongan dari dalam diri sendiri yang berguna untuk meningkatkan kemampuan pribadi

dalam rangka mencapai kelanjutan jenjang kerja yang lebih tinggi seperti kedudukan yang

lebih meningkat atau promosi.

2.1.5 Motivasi Ekonomi

Didalam penelitian Minan (2011) motivasi ekonomi adalah suatu dorongan yang timbul

dalam diri seseorang untuk meningkatkan pribadinya dalam rangka untuk mencapai

penghargaan finansial yang diinginkan. Penghargaan finansial terdiri atas penghargaan

langsung yang berupa pembayaran dari gaji atau lembur,  pembayaran untuk cuti, pembagian

uang berdasarkan kinerja. Penghargaan tidak langsung meliputi asuransi, program pension

dan berbagai bentuk lain yang diterima secara tidak langsung.

Motivasi ekonomi dalam Meitiyah (2014) merupakan suatu dorongan yang timbul dalam diri

seseorang untuk meningkatkan kemampuan pribadi dalam rangka untuk memperoleh

penghargaan financial yang diinginkan. Sedangkan di penelitian Apriani (2013) motivasi

ekonomi adalah dorongan untuk mencapai kemakmuran dengan melakukan tindakan

ekonomi. Dengan motivasi ekonomi, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi agar

mendapatkan kepuasan materi dan kesejahteraan pribadi maupun keluarga. Biasanya setelah

kepuasan diri terpenuhi maka akan muncul keinginan untuk mensejahterakan pihak lain.
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Atas penjelasan tersebut dapat di ambil penjelasan bahwa motivasi atau motif

Ekonomi adalah suatu dorongan untuk melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai

kemakmuran. Motivasi Ekonomi merupakan suatu keinginan kompensasi atau penghargaan

finansial yang seseorang dapatkan atas dasar  kinerja profesional orang tersebut sebagai balas

jasa yang didapatkannya.

2.1.6 Motivasi Sosial

Motivasi sosial atau motif sosial menurut para ahli didalam penelitian Maharudin (2005),

yang dikemukakan kembali oleh Suradin (2013) bahwa menurut :

a. Lindgren (1073) berpendapat bahwa motif sosial yang dipelaian melalui kontak orang

lain dan bahwa lingkungan individu memegang peranan yang penting,

b. Barkowits (1973) mengemukakan bahwa motif yang mendasari aktifitas individu dalam

beraksi terhadap orang lain,

c. Max Crimon dan Messick (1976) menyatakan bahwa seseorang dikatakan menunjukkan

motif sosial, jika ia dalam membuat pilihan memperhitungkan akibatnya bagi orang lain,

d. Heckhausen (1980) berpendapat bahwa motif sosial adalah motif yang menunjukkan

bahwa tujuan yang ingin dicapai mempunyai interaksi dengan orang lain.

Martameh (1982) dalam Nurhayani (2012) menyatakan motivasi sosial adalah motivasi yang

mendasari aktivitas yang dilakukan individu  dalam reaksinya  terhadap orang lain. Jika ia

dalam membuat pilihan memperhitungkan akibatnya bagi orang lain. Menurut Mc. Lelland

(1974) dalam Suradin (2013) motif sosial merupakan sesuatu yang timbul untuk memenuhi

kebutuhan individu dalam hubungannya dengan lingkungan dan membagi dalam tiga kategori

motif sosial, yakni :
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1. Kebutuhan untuk berpestasi atau berkarya lebih baik (Need for Achievement).

Dalam setiap manusia tentunya ingin hargai dalam masyarakat maka dari itu tidak sedikit

orang mengeluarkan energinya atau kekuatannya untuk melakukan atau bekerja dan

berkarya lebih baik dari orang lain.

2. Kebutuhan untuk bersahabat atau berafiliasi (Need for Affiliation).

Sebagai mahluk sosial kebutuhan kepada manusia lain sangat menentukan dalam

kehidupan bermasyarakat. Motif sosial bersahabat dan berafiliasi menjadi sangat

dibutuhkan seiring dengan perkembangan modernisasi yang mengharuskan

memperbanyak jaringan-jaringan sosial yang dapat mendukung terciptanya keharmonisan

dalam masyarakat.

3. Kebutuhan untuk berkuasa (Need for Power).

Dalam setiap wilayah tentunya terdapat penguasaan baik dalam suatu perusahaan, instansi

atau lembaga-lembaga sosial bahkan pada suatu negara. Hal inilah membuat manusia

memiliki suatu motif untuk menjadi penguasa atau orang yang berkuasa.

Didalam penelitain Perkasa (2013) menjelaskan bahwa motivasi sosial merupakan suatu

dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan perbuatan dengan tujuan yang

bernilai sosial, memperoleh pengakuan dan penghargaan dari lingkungan dimana seseorang

berada. Motivasi sosial berhubungan dengan keinginan seseorang untuk diakui eksistensinya

dan prestasinya.

Penjelasan-penjelasan tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa motivasi sosial adalah suatu

dorongan dari luar yang mempengaruhi diri kita dalam berprestasi yang tinggi di dalam

pekerjaan dan atas hal itu kita akan mendapatkan pengakuan, penghargaan dari lingkungan

masyakarat.
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2.1.7 Chartered Accountant (CA)

IAI sebagai anggota International Federation of Accountants (IFAC) telah meluncurkan

Chartered Accountant (CA). CA diluncurkan untuk menaati Statement Membership

Obligations and Guidelines IFAC dan untuk memberi nilai tambah bagi akuntan beregister

negara. Sejalan dengan tujuan tersebut Kementerian Keuangan telah mengeluarkan PMK

25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara yang telah disahkan pada tanggal 3

Februari 2014. PMK tersebut merupakan terjemahan dari UU 34/1954 yang mengamanatkan

kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kebijakan pelaksanaan

untuk pemakaian gelar akuntan.

Dengan terbentuknya ASEAN Economic Community 2015, kawasan ASEAN akan menjadi

kawasan ekonomi yang sangat kompetitif dan terintegrasi ke dalam ekonomi global,

sekaligus tumbuh sebagai pasar bebas dan basis produksi yang terintegrasi. Pasal 19 PMK

tentang Akuntan Beregister Negara menyebutkan bahwa sertifikat akuntan profesional

diberikan kepada seseorang yang telah lulus ujian profesional dan memenuhi persyaratan

yang ditentukan asosiasi profesi akuntan, dalam hal ini IAI. Dengan begitu, pemegang CA

sebagai akuntan profesional teregister akan menjadi motor profesionalisme akuntan dan

memiliki daya saing tinggi di kancah regional maupun global, serta bisa membawa Indonesia

memimpin di era pasar tunggal ASEAN tersebut.

Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015 CA yang mengacu kepada

International Best Practice menjadi penting dalam kerangka ASEAN Mutual Recognition

Arrangement yang akan mengakui kesetaraan kualifikasi akuntan profesional se-ASEAN.

Juga untuk mensejajarkan Akuntan Profesional Indonesia dengan pemegang gelar akuntan

luar negeri. Para pemegang CA akan selalu dijaga kompetensinya, dapat diberikan tanggung
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jawab untuk mengambil keputusan signifikan dalam bidang terkait dengan pelaporan

keuangan untuk kepentingan publik, dan diakui oleh organisasi profesi negara lain.

Untuk memperoleh Chartered Accountant (CA), seorang akuntan harus bersyaratkan lulusan

S1 atau D4 program studi akuntansi, dan juga merupakan anggota IAI yang dimana

kesediaannya untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam AD/ART dan peraturan

organsiasi IAI serta kesediaan untuk diproses dan menerima sanksi penegakan disiplin

keanggotaan sesuai mekanisme yang berlaku dalam hal tidak memenuhi kewajibannya

sebagai anggota IAI, lalu juga membuat surat keterangan pengalaman menjalankan praktik

keprofesian di bidang akuntansi baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun

praktisi akuntan publik, dan yang terakhir juga harus mengikuti program studi Pendidikan

Profesi Akuntansi (PPAk). Selain syarat-syarat tersebut, sekarang untuk memperoleh CA

seorang akuntan harus mengikuti ujian CA dan lulus dalam menjalani ujian tersebut. Serta

pemegang CA wajib memenuhi paling sedikit 120 SKP dalam periode 3 tahun dengan

memenuhi sekurang-kurangnya 30 SKP dalam 1 tahun. Ujian CA terdiri dari 7 (tujuh) materi

yang diujikan yaitu: Pelaporan Korporat, Manajemen Stratejik dan Kepemimpinan, Tata

Kelola Korporat dan Etika, Akuntansi Manajemen Lanjutan, Manajemen Perpajakan,

Manajemen Keuangan Lanjutan, dan Sistem Informasi dan Pengendalian Internal.

Untuk menjadi anggota utama atau penerima sertifikat CA IAI, seorang akuntan dapat

mendaftar secara langsung dikantor IAI pusat, dan wilayah, maupun Knowledge Center IAI.

Atau sebenarnya secara tidak langsung seorang akuntan dapat menyampaikan formulir

pendaftaran melalui fax, email, atau online dari internet ke pihak IAI.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengenai minat dosen akuntansi untuk memperoleh Chartered Accountant

(CA) yang memiliki variabel independent Motivasi Karier, Motivasi Ekonomi, dan Motivasi

Sosial yang peneliti ambil dan adaptasi dari penelitian terdahulu mengenai penelitian minat

mahasiswa mengikuti PPAk. Dengan variabel dependen adalah minat dosen memperoleh

Chartered Accountant (CA).

Berikut ini penelitain-penelitian terdahulu yang terkait dan diadaptasi untuk  penelitian

mengenai minat dosen akuntansi dalam memperoleh Chartered Accountant (CA) :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No. Nama Peneliti (tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Kersna Minan (2011) Pengaruh Motivasi Terhadap Motivasi karier, motivasi
Minat Mahasiswa Untuk Kualitas berpengaruh positif,
Mengikuti Pendidikan sedangkan Motivasi ekonomi
Profesi Akuntansi (PPAk) tidak berpengaruh terhadap

Minat mahasiswa mengikuti
Pendidikan Profesi Akuntansi

2 Yudhistira Bayu Pengaruh Motivasi Terhadap Motivasi kualitas, motivasi karier,
Perkasa (2014) Minat Mahasiswa Untuk dan motivasi sosial berpengaruh

Mengikuti Pendidikan signifikan Sedangkan motivasi
Profesi Akuntansi ekonomi tidak berpengaruh

signifikan terhadap minat
Mahasiswa untuk mengikuti
Profesi Pendidikan Akuntansi

3 Sri Wahyuni Pengaruh Motivasi terhadap Motivasi karier berpengaruh
Widyastuti, Minat mahasiswa akuntansi Signifikan terhadap minat
Sri Suryaningsum Untuk mengikuti Mahasiswa untuk mengikuti
Kiky Juliana (2004) Pendidikan profesi Profesi Pendidikan Akuntansi,

Akuntansi (PPAk) Sedangkan motivasi kualitas
Dan motivasi ekonomi tidak
berpengaruh Signifikan terhadap
minat Mahasiswa untuk
mengikuti Profesi Pendidikan
Akuntansi
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4 Rita Kusumastuti Pengaruh Motivasi dan Motivasi karier, motivasi
dan Indarto Waluyo Pengetahuan UU No. 5 Tshun Kualitas, dan motivasi
(2013) 2011 Tentang Akuntan Publik Ekonomi berpengaruh

Terhadap Minat Mahasiswa Terhadap Minat mahasiswa
Akuntansi Megikuti PPAk mengikuti PPAk

5 Annis Meitiyah RS Pengaruh Motivasi Terhadap Motivasi karier, motivasi
(2014) Minat Sarjana akuntansi untuk Kualitas, dan motivasi

Mendaftar PPAk Ekonomi berpengaruh
Terhadap Minat Sarjana
akuntansi untuk mendaftar PPAk

6 Ellya Benny, S.E Pengaruh Motivasi Terhadap Motivasi karier, motivasi
Dr. Yushar, S.E, M.A, Minat Mahasiswa Untuk Kualitas berpengaruh,
Akt (2006) Mengikuti Pendidikan sedangkan motivasi ekonomi

PPAk Studi empiris pada tidak berpengaruh terhadap
Perguruan tinggi di Padang Minat mahasiswa mengikuti

Pendidikan Profesi Akuntansi

7 Ulfa Nurhayani (2012) Pengaruh Motivasi Terhadap Motivasi karier, motivasi
Minat Mahasiswa Untuk sosial, dan motivasi
Mengikuti Pendidikan Ekonomi berpengaruh
PPAk Studi empiris pada Terhadap Minat mahasiswa
Perguruan tinggi swasta di mengikuti Pendidikan
Medan Profesi Akuntansi

8 Novita Indrawati Motivasi dan Minat Motivasi karier, motivasi
(2009) Mahasiswa untuk mengikuti Kualitas, dan motivasi sosial

Pendidikan Profesi Akuntansi berpengaruh sedangkan
(PPAk) motivasi ekonomi tidak

berpengaruh terhadap Minat
mahasiswa mengikuti
Pendidikan Profesi Akuntansi

9 Dima Nurfitri Apriani Determinan Minat Mahasiswa Motivasi karier, motivasi
(2012) Akuntansi untuk mengikuti kualitas, dan motivasi

PPAk Studi Empiris pada Ekonomi berpengaruh
Calon mahasiswa PPAk di Terhadap Minat mahasiswa
Universitas Brawijaya mengikuti PPAk

10 Fatimah (2013) Pengaruh Motivasi Terhadap Motivasi Kualitas dan Motivasi
Minat Mahasiswa Akuntansi Karier diterima dan
Untuk Mengikuti Pendidikan Berpengaruh, sedangkan
Profesi Akuntansi : Studi Motivasi ekonomi ditolak dan

Pada Mahasiswa Akuntansi Tidak berpengaruh terhadap
Minat mahasiswa mengikuti
Pendidikan Profesi Akuntansi

Sumber: berbagai jurnal dan literatur yang dipublikasikan.
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2.3 Model Penelitian

Model penelitian dirancang untuk dapat lebih memahami mengenai konsep penelitian dan

arah dari hubungan kausalitas dari variabel independen dan dependen. Model penelitian

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

(+)

(+)

(+)

(+)

Gambar 2.1 Model Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Motivasi Kualitas Dosen terhadap minatnya memperoleh Chartered

Accountant (CA)

Dalam penelitain terdahulu mengenai minat mahasiswa akuntansi untuk memotivasi

mengikuti program pendidikan akuntansi telah banyak pengamatan mengenai motivasi

kualitas terhadap pengaruhnya mengikuti program pendidikan akuntansi. Elemen kualitas

Motivasi
Karier
(X2)

Motivasi
Kualitas

(X1)

Motivasi
Ekonomi

(X3)

Motivasi
Sosial
(X4)

Minat memperoleh
Chartered Accountant
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atau kompetensi menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam profesi akuntan. Sehingga untuk

penelitian mengenai dosen akuntansi atau akuntan pendidik untuk memperoleh CA tentunya

juga menjadi bahan acuan guna mengetahui nilai tambah dari kualitas tersebut guna

memperoleh CA ini.

Atas hal tersebut dapat dituangkan dalam menilai profesionalisme akuntan pendidik yaitu

dosen akuntansi tersebut sebagaimana untuk dapat menggambarkan suatu kualitas dari

individu-individu tersebut. Motivasi kualitas dari dalam diri individu ini tentunya

menggambarkan motivasi intristik dalam dorongan dari dosen akuntansi terkait kualitasnya

dalam keinginannya meningkatkan kualitas dalam professional akuntan pendidik yang

diperoleh dalam sertifikat CA ini. Atas hal demikian, peneliti merumuskan hipotesis

berdasarkan Motivasi Kualitas tersebut adalah sebagai berikut :

H1 : Motivasi kualitas berpengaruh positif terhadap  minat dosen akuntansi memperoleh

Chartered Accountant (CA).

2.4.2 Pengaruh Motivasi Karier Dosen terhadap minatnya memperoleh Chartered

Accountant (CA)

Menurut Ariani (2004) dalam Ellya, Benny, dan Yuskar (2006), karier merupakan suatu

keahlian atau profesional seseorang di bidang ilmunya yang dinilai berdasarkan pengalaman

kerja yang akan memberikan kontribusi kepada organisasi. Perkembangan karier seorang

akuntan tidak lepas dari kontribusi institusi pendidikan. Siegel, Blank, dan Rigsby (1991)

dalam Widyastuti, dkk. (2004), melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara

struktur organisasi institusi pendidikan dengan perkembangan profesional selanjutnya bagi
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auditor. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi mempunyai pengaruh

signifikan terhadap perkembangan profesi selanjutnya.

Tentunya diharapkan dengan adanya kepemilikan sertifikasi profesional ini apakah memiliki

andil dalam perkembangan karir seorang dosen akuntansi atau akuntan pendidik disini dalam

kaitannya peningkatan promosi jabatan atau menjadi salah satu syarat dalam promosi jabatan

didalam struktur organisasinya. Atas hal demikian tentunya manggambarkan bahwa motivasi

karier ini merupakan bagian dari motivasi ekstristik dimana dorongan dosen akuntansi atau

akuntan pendidik untuk memperoleh CA adalah dari luar dalam gambaran karier individu

akuntan tersebut. Karena CA adalah sertifikat profesional akuntan yang dapat menambah

nilai positif bagi karier seorang akuntan, sehingga apakah hal tersebut  juga menambah

manfaat yang positif bagi dosen akuntansi atau akuntan pendidik. Atas hal tersebut, hipotesis

yang dapat peneliti rumuskan berdasarkan pengaruh Motivasi Karier tersebut adalah sebagai

berikut :

H2 : Motivasi karier berpengaruh positif terhadap minat dosen akuntansi memperoleh

Chartered Accountant (CA).

2.4.3 Pengaruh Motivasi Ekonomi Dosen terhadap minatnya memperoleh Chartered

Accountant (CA)

Motivasi atau motif  Ekonomi dalam penelitian Apriani (2013) adalah dorongan untuk

melakukan tindakan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Pengaruh ekonomi

memiliki pengaruh dalam pekerjaan. Pekerjaan yang profesional tentunya dapat

meningkatkan ekonomi seseorang tersebut. Menurut Carpenter dan Strawser (1970) dalam
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Widyastuti, dkk (2004) yang melakukan penelitian untuk mengetahui kriteria mahasiswa

jurusan akuntansi pada tingkat akhir di Pennsylvania State University dalam memilih karier.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sifat pekerjaan, kesempatan promosi, dan gaji

awal merupakan tiga karakter terpenting dalam pemilihan karier di antara sebelas faktor

pekerjaan.

Dengan hasil penelitian sebelumnya menggambarkan pula bahwa motivasi ekonomi

merupakan dorongan motivasi ekstristik bagi akuntan. Sehingga atas penelitian-penelitian

terdahulu tersebut peneliti mencoba mencari tahu apakah ada pengaruh motivasi ekonomi

bagi dosen akuntansi dalam keinginannya memperoleh CA guna mendapatkan penghargaan

finansial bagi dirinya guna tujuannya mensejahterkan dan memakmurkan dirinya dan

keluarganya didalam karier akuntan pendidik sebagai dosen akuntansi. Atas hal demikian

peneliti memiliki hipotesis terkait pengaruh motivasi ekonomi ini adalah sebagai berikut :

H3 : Motivasi ekonomi berpengaruh positif terhadap minat dosen akuntansi memperoleh

Chartered Accountant (CA).

2.4.4 Pengaruh Motivasi Sosial Dosen terhadap minatnya memperoleh Chartered

Accountant (CA)

Martameh (1982) dalam Nurhayani (2012) menyatakan motivasi sosial adalah motivasi yang

mendasari aktivitas yang dilakukan individu  dalam reaksinya  terhadap orang lain. Jika ia

dalam membuat pilihan memperhitungkan akibatnya bagi orang lain. Dalam penelitian

Nurhayani (2012) juga menyatakan bahwa motivasi sosial memiliki pengaruh terhadap

keminatan mahasiswa akuntansi untuk mengikuti program pendidikan profesi akuntansi.
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Motivasi sosial ini merupakan perwakilan atas motivasi ekstristik bagi individu akuntan

pendidik tersebut dalam memperoleh CA bagi dirinya. Dimana motivasi ini menjelaskan

bahwa yang ditinjau dari keinginan individu untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan

dirinya berada.

Sehingga atas hal ini peneliti mengambil hipotesis bahwa adanya pengaruh bagi dosen

akuntansi dalam keinginannya untuk memperoleh Chartered Accountant (CA). Atas hal

tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Motivasi sosial berpengaruh positif terhadap minat dosen akuntansi memperoleh

Chartered Accountant (CA).


