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PENGANTAR REDAKSI
 

Bismillahirrahmanirrahim 
Assalamua'alaikum Wr.Wb. 

PUji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang selalu 
memberikan rahmat serta hldayah-Nya kepada kita, begitu juga 
shalawat dan salam kita Iimpahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW. 

Berkat Ridho-Nya Program Studi Akuntansi dapat secara rutin 
menerbitkan jurnal "Kajian Akuntansi " yang mengupas berbagai 
hal seputar akuntansi baik konsep maupun aplikasi. 

Kajian Akuntansi ini lah ir sebagai sarana komunikas i ilmu 
pengetahuan khususnya bidang akuntansi dan merupakan salah 
S3tU bentuk eksistensi Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Unisba dalam melaksanakan Tridharma Perguruan 
Tinggi. 

Pada edisi kali ini kami sampaikan kepada para pembaca lima 
art ikel yang cukup beragam topiknya. Ada pembahasan yang 
berkaitan dengan pengaruh implementasi good corporate 
governance, analis is dan perancangan system intormasi 
akuntansi pembelian dan persediaan serta topik-topik lainnya 
yang t idak kalah mena rik. 

Kam i menyadari banyak kekurangan dalam penerbitan jurnal 
kami kali in i, oleh karena itu saran dan kriti k yang sitatnya 
membangun sangat kam i harapkan. Terakhir semoga dengan 
terbitnya jurnal ini dapat memicu semangat seluruh stat pengajar 
program studi akuntansi untuk berkarya. 

Wassalamu'alaikum Wr.Wb 



PE:-:GAR UII PERS EI'SI ~l ,\II .\SIS\\'..\ PI{() (;RA\! ST UIlI
 
AK U:-:TA;\SI U;\ ISBA TEIHL\llAP \II :-:AT ~I E:-:(;I K liTi
 

PF.:-:IlIllIKA:-: PR O FF.SI AKn,TA:-:SI (I' PA) U:-: ISB,\
 

,\'ll/llmg Xurhayati dun Diamonulisu 

Abstrak 
Dengan adanya program PP:\ yang discle nggarakan ole h 

Unisba pada tahun 2006 . maka gcla r akuntan bukun lagi 
dimonopoli Perguruan Tinggi ~C'gri 0'1:.:) tcrtcntu yang diberi 
hak istimewa o leh Depdiknas. tetapi sudah mcnjad i hak bersama 
bagi sernua pcrguruan tinggi. baik ncgcri maupun swasta. Dengan 
demikian dapat diharapkan para akuman di masa akun datang, 
khususnya dalam era glcbalisasi ekonomi abad 21. akan menjadi 
akuntan yang profesional dan siap menghadapi persaingan di 
tingkat global. 

Bcrdasarkan hasil penclit ian diperoleh bahw a Persepsi 
~taha~is\\a Program Stud i Akuntansi Unisba mengcnai 
Pendidi kan Profesi Akuntansi (PPo'\). Secaru kescluruhan. rata 
rata memiliki persep si yang positif tcrhadap PPA scbagai studi 
lanjutan setelah mereka menyelesaikan pcndidikan diprogram 
studi aku ntans i. Sedangkan minat Mahasiswa program studi 
akuntansi untu k mengikuti pendid ikan Profcsi akuntansi di 
I lnisba. bcrdasarka n basi l kui sioncr cuk up tinggi. karcna dengan 
mengikuti pendidikan PPA dapat meningkatkan kcruampuan dan 
keahlian sebagai seorang akuntan. dapat mempcrolch pekerjaa n 
dengan ce pat. dapat membantu kcsukscsan dalam karir dan 
sebagai sarana untuk me ndapatkan pekerjaan yan g ruem berikan 
pcnghasilan financial yang lcbih besa r dibandi ngkan dengan 
hanya Iulusan da ri sarjana akuntansi saja. Bcrdasarkan hasil 
pcn gujiun lupotcsis dcngan alat uji rcg rcsi. pada tingk at 
s ignifikan 5% temyata terdapat pen garuh an tara pcrscpsi 
mahasiswa program studi akuntansi terhadap min at mc ngi kuti 
pendidik an profc si akuntansi (PPA). 

Kala Kunci: Persepsi. Minar dan Pcnd idikan Profesi akuntansi 
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I I' F:;\IJAII VL V,\;\ 

1.1 Lu ta r Bclakang Pene litiu n 

Pcndidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Unisba. didirikun pada 

tahun 2006. akan tetap i perkembangan yang tcrj udi dari tah un 

kctahun tidak mengalami kem ajuan yang signifikan. ! Ial ini dapat 

di lihat da ti tingknt perkembangan sejak tahun 2007 sam pui tahun 

10 12 scbagai mana tergambar ditabel dibawah ini: 

Tabel I. 

Tingkat Perkcmbangan Mahasiswa Prod i PPAk Unisba 

Angkatan Tahun Jumlah Jumlah Jum lah Daft ar 
Akademik Pcndaftar Diterima Vlan 

Jmh % Jmh % 
I 200712008 7 7 100 4 57 
0 2008/2009 9 9 100 7 78 
" 2009'2 010 22> 20 9 1 20 100 

smt uaniil 
4 2009/20 10 I 19 19 1 100 17 . 8q 

sm t eenan 
5 20 1012011 22 22 100 17 77 

srnt eani il 
6 201012011 20 19 95 16 84 

srnt eenaa 
7 20 11120 12 22 21 95 20 95 

smt aaniil 
Sumber: Data PPAk Unisba 2012 

Berdasarkan label di alas. tingkat perk embangan mahasiswa 

d i prod i PPAk Unisba setiap tahunnya rata-rata j um lah mahasis wa 

yang diterima sebanya k 17 orang. Hal ini sangat berbeda dcngan 

perkembangan PPAk di Universitas yang ada di Bandung dan di 

Jakarta. dimana rata -rata setiap angkatan dapat menerima rnahasiswa 

kurang lebih d i alas 50 mahasiswa, bahk an ada yan g mencapa i d i 

arcs 200 orang untuk setiap angkatannya. dan sebagjan bcsar berasal 
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dari mah asiswa program studi akuntansi yang ada di Universitas 

terseout. Scdangkun kenyataan yang ada di Unisba, khususnya 

mahnsiswa program studi Akuntansi . temyata yang minat untuk 

mcngikut i Pcndidi kan Profesi Akuntansi (PPAk)di Unisba sangat 

sedikit dcngan pcrscmasc 5-10%.Sedangkan berdasarkan survey 

pendahuluan. bahwa rata-rata mahasiswa mcmilih program studi 

akuntansi didorong keinginan umuk mcnjadi professional dibidang 

akuntansi . Sclain itu juga mercka beranggepan bahwa akuntan di 

mesa yang ukan dating akan sangat dibutuhkan oleh banyak 

organisasi dan perusahaan. khususnya dikoran-koran ikJan lowongan 

pekerjaan. tidak sedi kit yang mcminta tennga kcrja yang berasal dari 

akuntansi . Menunn Sundem (1993). pendidikan akuntansi harus 

menghasi lkan akuntan yang professional sejalan dcngan 

perkembangan kebutuhan akan jasa akuntansi pada abad mendatang. 

Pcndidikan akuntansi yang tidak men ghasilkan scorang professio nal 

sebagai akuntan akan tidak laku dipasaran tenaga kcrja. Apalagi 

scbagiun besar B U~IN dan Pegawai negcn mensyaratkan lulusan 

dkuntansi harus bcrgela r akuntan. 

Menurut Undang-undang Nomo r 34 Tahun 1954 tentang 

Pemakaian Gelar Akun tan. hak memakai gclar akuntan (acco untant) 

deng un pcnjelasan atau tambahan maupun tidak . hanya diberikan 

kepada meraka yang rncmpunyai ijazah aku ntan sesuai ketentuan 

dan berdasarkan undang-undang. 

Sebelum tanggal I September tahun 2004. gelar aku ntan 

dibcrikan kepada lulusan Program S-J Jurusan akuntansi dari 

beberapa Universitas Negcri yang telah mcmenuhi syarat. atau 
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lulusan Program 5·1 Jurusa n akuntans i dan l :ni\ crsitas lainnya 

tncg cri da n swasta] yang lulus Ujian Xasion al Ak untansi I v I'A ). 

Scmc njuk tanggal I Septem ber 200..L gelur Akuntan hanya 

diberikun kepada Lulusan Program Pcndidikan Profes i Akuntansi 

(PPA) yang disele nggnrakan oleh Jurusan'prcgram stud i Akuntans i 

yang mcmperolc h izin. Ketentuan itu tertuan g dulum Surat 

Kcputusan Mcnteri Pcndidikan Nasiona l No. 179,LJ1200 I. 

Pendidikan Profe si Ak untansi (1'1'A) mcrupakan pcnd idikun 

tambahan bagi sarjana akuntansi. Scseorang yang tclnh lulus 

Pcndidikan Profcsi Akuntansi berhak mcnya ndang gclar "akuntan" 

di singkat Ak. scrta berhak mendapat nomor register akuntan dari 

Mcntri Kcua ngan . 

Da lam penelitian ini penulis ingin mcngctahui hagai mana 

persep si mahas iswa program studi akuntansi sebagai stakeho lder 

mama atau ca lon pen gguna j asa terhadap minat mengikuti 

pendidikan profesi akuntansi (PPA). Pcrscpsi pos itif akan 

berpengaruh terhadap perilaku dan sikap mahasiswa prog ram studi 

akuntansi yang mendukung pendidikan profesi akuntansi yan g 

berdampak mereka memutuskan untuk bcnninat masu k ke PPA. 

begitu j uga seba liknya apabila persepsi yan g terbentuk negative. 

mereka memutuskan untuk tidak mdanjutkan kependidikan PPA. 

Dalam penelitian ini. penulis akan men coba menel iti bagaimana 

pcrsep si mahasiswa program studi akun tansi mengenai Pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPA) sen a factor-faktor yan g mcmpengaruhi 

minat mahas iswa masuk kependidikan profesi akuntansi (PPA) di 

Unisba. 
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1.2 l' cru ru usu n .\ 1:I..uluh 

Berdasarkan lata r belakang penclitian yang diu raikan dimes. 

maku pcrurnu san masalah da lam penelitian ini ada lah: 

I.	 Bagaimana Perscpsi Mahasiswa Program studi Akun tansi 

Universitas Islam Bandung mengenar Pendidi kan Profcsi 

Akuntansi lPPA ) di Unisba? 

Bagaimana ~li nat Mahasiswa prodi akuntansi untuk mcngikuti 

Pend idi kan Profe si Akuntansi (PPA) di Unisba? 

.' .	 Bagaimana pcngaruh persepsi mahasiswa program studi 

akuntan si rcrhadap minat mengikuti Pendidikan profesi 

Akuntansi (pPA ).di L'nisba? 

II. LA:"DASA:" T EORI 

2.1 T inja uan tentang Persepsi 

Di dalam peneli tian ini yang akan diukur adalah persepsi. 

Hal ini didasarkan pada penngertian pcrsepsi yang merupakan salah 

satu dari kompcnen sikap yang berbubungan dengnn ide. konscp 

atau kepercaycan . sehingga lebih dekat dengan respon atau 

pemikiran individ u tentang scsuatu. 

2.1. 1 Pcnaertlan Persepsi 

Menurut Rakhmat ( 1997:5 1) dalam buku Psikologi 

Komunikasi menyatakan bahwa : "Persepsi adalah pengalaman 

len lang objek, pcri stiwa atau hubungan-hubungen yang dipcroleh 

dengan mcnyimpulkan infonnasi dan menafsirkan pcsan". 

Sedangkan menurut Mar'at (1984:22) dalam buku Sikap 

Mcnu sia. Pcrubahan dan Pengukurannya, disebutkan bahwa: 
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"Pc rscpsi mcrupakan proses pcngamatan xeseorang yang bcra sa l dan 

komponen kogn isi". 

Duri pcndapat tcrscbut dapat disimpulkan bah wa pc:nga lhm 

l'a.~fp's i merupakan suatu proses pcngindcraan. stimulus yang 

diterima olch ind ivid u mel alu i alat indcra yang kemudian 

diin tcrprctasikun schingga individu dapat mema hami dan menge ni 

tentang stimulus V'In !.! diterimunya tersebut. Proses .	 
mcngin terpretasikan stimulus ini biasanya dipengnruh i pub ole h 

pcngalaman dan proses belajar indi vidu. 

201.2	 Fakrur-Ia kto r ~ ' ang vl empengaruh! Perseps! 

Persepsi sescorang dipcngaruhi oleh bcrbagai faktor yang 

rnenyebabkan seseo rang individu dapat memberikan interpretasi 

yang berbeda dengan orang lain pada saat melihat scsuatu. 

Menurut Widasari ( ~003) menjelaskan bahwa pcrscpsi 

seseorang dipengaruh i oleh: 

I.	 Perhatian ; pcrbedaan fokus perhatian antara satu orang 
dengan oran g yang lain menyebabkan pcrbedaan persepsi 
antara mercka. , Set; yaitu harapan seseorang akan rangsangan yang akan 
timbul. Perbedaan set dapat menimbulkan perbedaan 
persepsl . 

3.	 Kebutuhan: baik kebutuhan yang sesaat maupun 
kebutuhan yang menetap. 

-t. . Sistem nilai: system nilai yang berlaku dimasyarakat 
membedakan persepsi antara seseorang dengan orang 
lain. 

5.	 Ciri kepribadian. 
6.	 Gangguan kejiwaan: gangguan kejiwaan dapat 

menimbulkan kcsalahan persepsi yang disebut halu sinasi. 
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Men urut Rakhmat (1997:57) dalam buku Psikologi 

Kom unikasi mcnjelaskan bahwa fakt or-faktor yang mcmpengaruhi 

pcrscpsi adalah : 

I .	 Faktor fungsional. berasal dan keb utuhan, pengalaman 
masa lalu. motivasi . harapan dan keingin an. pcrhatian 
emosi dan suasana hati. dan hal-hal lain yan g. tcrmas uk 
dalam faktor personal. 
Faktor struktural . berasal dar i sifat stim uli fisik dan e fek
efek saraf yang. ditimbulkannya pada sistcm saraf 
individu. 

3.	 Faktor kebudayaan. kultur atau kebudayaan dimana 
individu tumbuh dan berkembang aka n turut pula 
mencrnukan proses persepsi seseorang. 

Seterusnya dinyatakan bahwa persepsi rnempunyai dua 

bentuk. yaitu persepsi positif dan persepsi negatif Swasta dan 

Sukatjo ( 200 ~) mcngemukakan bahwa persepsi pos itif merupakan 

proses untuk mernpengaruhi orang laindengan cara mcmbe rikan 

pcnambahan tingk at kepuasan tertentu. misalnyadengan mcmbcrikan 

promost. membc rikan insentif atau tambahan penghasilan. 

Scd angkan. pcrsep sl negatif meru pakan proses untuk 

mcmpengaruhi orang laindengan cara men akut-nakuti atau 

mendorong seseorang untu k melakukan sesuatu secara paksa. 

2.2. T inja ua n Tentang M inar 
2.2.1 Pengertlan ~linat 

Minat diartikan sebagai kehendak. kein ginan atau kesukaan 

(Kamisa. 1997 : 370) . Minat adalah sesuatu yang pribad i dan 

berhubungan erat dcnga n sikap. Minar dan sikap mcrupakan dasar 

bagi prasangka . dan minat juga penting dalam mengam bil 

kcputusan. Minar dapat rnenyebabkan seseorang gia t melakukan 
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menuju ke sesuatu yan~ rclah mcnarik minarnya. (Gunarso. 1995 : 

61\). Mi nar merup akan sumbcr motivasi yang mendorong orang 

untuk melak ukan apa yang mcreka ingin kan bib mereka bcbas 

mcmilihtHurlock. 19Q5 : 1.+.+). 

2.2.2. Hcbc ru pa kon d is! ~ 'an g mempengaruhi minal 

1. Status ekn num i 

Apabilu status ckonomi me rnbaik . orang ccnderung me rnperlucs 

minat mcrcku untuk mencakup hal yang semula belum marnpu 

mereka laksanakan. Sebali knya kalau status ekoncmi mcngalami 

kemu nduran karena tanggung jawab keluarga atau usah a yang 

kurang maju. maka orang cenderung untuk mcmpersempit minat 

mereka. . 
2. Pendid ikan 

Semakin	 tinggi dan scmakin formal tingkat pendidikan yang 

dimiliki scseorang maka semakin besar pula kegiatan yang 

bersifat intelek yang dila kukan. Seperti yang dikutip 

Notoatrnojo. IQ97 dan L.\\'. Green mengatakan bahwa "Jika ada 

seseoran g yang mempunyai pengetahuan yang baik. maka ia 

mencari pela yanan yang lebih kompeten atau lebih aman 

bag inya". Kura ngnya pengetahuan masyarakar mengenar 

pela yanan keschatan akan mempengaruhi pemanfaatan fasili tas 

pelayanan yang ada sehingga berpengaruh pada kondisi 

kesehatan mercka. 

3. Te m pa t ringga l 
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Dimana orang tinggal banya k dipengaruhi o leh kei nginan yang 

biasa mereka pcnuhi pada kehidupan sebclumnya masih dapat 

dilakukan atau tidek. 

2.2..3.	 Fa kto r - faktcr utama )'ang mem pen garuhi minat 
seseora ng 

t. Kondls! pe kerjaan 

Temper kcrja yang memiliki suasana yang menyenangkan den gan 

didukung oleh kerj e sa ma yang profesional, saling bantu dapat 

meningkatkan produksi . 

2. Sistem pend ukung 

Dalam bekerja sangat diperlukan sistem pend ukung yang 

mem adai bagi para pekerjanya sehingga diperoleh hasil produksi 

yang maksimal, misalnya fasilitas kendaraan, perlengkapan 

pekerj aan yang memadai, kesempatan promosi, kena ikan 

pangkaVkedudukan , 

3. P ri ba d i pekerj a 

Semangat kerja, pandangan pekerja terhadap pekerjaannya, 

kebanggan memakai atribut bekerja , sikap terhadap 

pekerjaannya. (Yuwono. 2001 : 40) 

Menurut Sandjaja (2006) minat merupakan suctu 

keccnd crungan yangmenyebabkan seseorang berusaha untnk 

mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas da lam bidang tertentu. 

Minat juga dia rtika n sebagai sikap positifterhadap aspek-aspek 

lingkungan. Selain itu, minat j uga me rupakankecende rungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan menikmati suatu aktivitasdisertai 

dengan rasa seuang. Meichati ( 1998) mengarti kan minat sebagai 
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per hmianyang kuat. intensif dan menguasai individu secara 

mendalam untuk tekunmelakukan suatu aktivi tas .Me nurut 

Widya stuti {dalam Ellya Benn y dan Yuskar, 2005)menyatakan minat 

adala h kein ginan yang didorong c leh suatu keinginanse tclah melihat. 

mc ngamati dan membandingkan serta mcmpertimbangkandengan 

kebutuh an yang di inginkan nya. Minat ada lah kecend erun gan hat i 

yang tinggi terhadap sesuatu. Selanj utnya Kamus Um um Bahasa 

lndoncsiamendefinisikan minat sebagai kein ginan untuk 

memperhatikan atau meiakukansesuatu .Den gan demikian. dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

sehubungan dengan minat. yaitu : 

I.	 Minat dianggap scbagai perantara faktor-fak tor mot ivasionat yang 

mempunyaidampak pada suatu perilaku. 

2.	 Minat menunjukkan seberapa keras seseoran g berani menc oba 

melakukansesuatu. 

3. Minat	 men unju kkan seberapa banyak upaya yang direncanakan 

scscoranguntuk meJakukan sesuatu. 

2.3 Ti njauan rem ang Pendidikan Profesi Akunta nsi 

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No mor 1791200 I pengertian Pendidikan Pro fesi Akuntansi 

adaJah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi se telah program 

sarjana ilmu ekonomi pada program studi akun tansi . 

Pendidikan profesi aku ntansi diselenggarakan di perguruan 

tinggi sesuai dengan persyarataan, tatacara dan kurikulum yang 

diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (JAI). Pen yelenggaraan 

pendidikan profe si akuntansi di perguruan tinggi dilakukan setelah 
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mendapatkan iji n dan Direktcrat Jenderal Pendidi kan Tmggi (Dirj en 

Dikti). Ij in tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidi kan 

Tinggi etas dasar rekom endasi dan Panitia Ahli Pertimbangan 

Persamaan ljazah Akuntan. Lulusan pendidikan profesi akuntansi 

berhak menyandang gelar akuntan disingkat Ak. 

2.3.1. Pendidikan Profes! Ak unta nsi 

Sesuai den gan perubahan ketentuan maka pendidikan profesi 

tidak lagi di selen ggarakan oJeh Departemen Pendidikan Nas ional. 

Hal ini sej alan dengan Peraturan Pemcrintah l\'OIllOJ 60 Tahun 1999 . 

Selanj utnya Pendidikan Profesi akan diserahkan kepada Asosiasi 

Profesi. Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi bukanlah 

merupakan substitusi Program Studi Jurusan Akuntansi . Keduanya 

merupakan kompl crncnter, saling rnelengkapi satu dengan yan g lain. 

Ikatan Aku ntan Indonesia (lAl) seba gai organi sasi profcsi 

akuntan di Indonesia menindaklanjuti inisiatif Pemerintah yang 

menyerahkan pen gaturan pendidikan profesi kepada organisasi 

profesi. IAI telah membentuk Tim Evaluasi dan Rekomendasi yang 

bertugas menyusun rancangan Pendidikan Profesi Aku ntansi. 

Rancan gan tersebut disusun dengan pembahasan dan perdebatan 

yang cukup panjang, baik di dalam Tim maupun Penguru s dan 

Anggota IAI. Di dalam suatu rapat Pengurus IAI akh imya 

menyetuju i pcnyc lcnggaraan Pendidikan Profesi Akunt ansi yang 

pelaksanaannya dilakukan oleh Perguruan Tinggi. 
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II I. M ETOD E I'ENELITIAN 

3. 1	 Metode Penelirian 

3. 1.1	 Metode Penelirian ya ng Digunakan 

Dalam melakukan penelitian ini, metode pene litian yang 

digunakan ada lah metode korelasional dan metode survci . 

Mcnurut Naz ir (200 3:54) , metode korelasional bertujuan untuk 

melihat sejauh mana hubungan antara variabel Independen dan 

variable dependen yaitu suatu metode dalam mcnel iti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Scdangkan yang dimaksud dengan metode survei menurut 

Naz ir (2003 :56) ada lah: "penyelidikan yang diadakan untuk 

memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari 

keterangan-keterangan seeara faktual, baik tentan g institusi sosial, 

akonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah". 

3.1.2	 Operasionalisasi Variabel 

Dalam pene litian ini digunakan 2 jenis variable yaitu : 

I. Variabel Bebcs (in depen dent variable) 

Sehubungan dengan judul penel itian ini, penulis menetapkan 

bahwa yang menjad i variabel bebas ada lah " Persepsi Mahasiswa 

program studi Akuntansi Univers itas Islam Bandung mengenai 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA)". 

Dimensi dari persepsi mahasiswa akuntansi Universitas Islam 

Bandung mengenai Pend idikan Profesi Akuntansi (PPA) yaitu 
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menurut Rakm ut ( 1997 : 57) terdiri dari Pengctahuan/ 

wawasan/pcndidikan. Kebutuhan, motivasi dan harapan 

1.	 Variabel Teri kat {dependent variable ) 

Se hubungan dengan j udul penelitian tm, yang menj adi 

dependentvoriable adalah "Minat". 

Minat mahasiswa mengikuti pendidikan Profesi Akuntan si (PPA) 

adalah keinginan yang didorong oleh suatu keinginan. setelah 

melihat. menga mati danm embandingkan scrta mempertimbangkan 

dengan keb utuhan yangdiinginkannya berkaitan dengan pendidikan 

Profesi Akuntansi (PPA) {Widyastuti, dkk., 2004).Indikalor dari 

minat mengikuti pendidikan PPAk adalah (Widyas tuti, dkk.,2(04): 

a.	 Pendidikan Profesi Akuntansi dapat membantu perkembangan 

profesiakunt ansi 

b.	 Tertarik untuk mengikuti PPA karena PPA dapat meningkatkan 

kualitas calon akuntan 

c.	 Tertarik untuk mengikuti PPA karena PPA dapat membantu 

kesuksesankarir dalam profesi akuntansi 

d.	 Tertarik untuk mengikuti PPA karena PPA merupakan sarana 

untukmendapatkan peke rjaan yang memberikan pembayaran 

finansial yangbesar 

c . Tertarik	 mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi setelah studi 

se lesai 
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3. 1.3 I"opulasi dan Sampel 

3.1.3.1 Populasi 

Pengertian populasi menurut Arikunto ( 1993: I02). adalah: 

"Keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti 

semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. rnaka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus". 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa 

Akuntansi Universitas Islam Bandung yang sudah memasuki 

semester 5. dikarenakan mereka sudah mernperoleh berbagai macam 

materi yang bekaitan dengan akuntansi dari tingkat dasar sampai 

tingkat lanjut. 

3.1.3.2 Sa mpel 

Teknik sampling yang digunakan dalam peneli tian ini adalah 

Probability Sampling. Teknik pengambilan sample dengan 

menggunakan Cluster Sampling (Area Sampling). Probability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan 

peluang yang sarna bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi anggota sample (Sugiyono, 2005:74). 

Sedangkan Cluster Sampling (Area Sampling) yaitu teknik 

sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila obyek 

yang akan diteliti atau sumber data sangat luas (Sugiyono, 2005:76). 

Jadi yang menjadi sample penelitian adalah mahasiswa 

akuntansi Univers itas Islam Bandung angkatan 2008 dan angkatan 

2009 yang terdaftar pada semester ganj il tahun akademik 201112012 

yaitu scbanyak 140. Pengambilan mahasiswa angkatan 2008 dan 

2009 sebagai responden dikarenakan angkatan tersebut telah 
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menyclesaikan beberapa mata kulia h yang berkai tan dengan kcahlian 

sebaga i seo rang aku ntan dan yang telah dikondi sikan dan 

disosia lisasikan tentang pendidikan profesi akuntan. 

Tabe13.1
 
Jum lah Mahasiswa Aktif Semester Ganjil
 

Tahun Akademik 20 11/20 12
 
Program Studi 

Angkatan 2008 An gkatan 2009 

Fknnomil 
Akuntansi 

60 80 

Sumber. Bogian PUSLAHfA Umsba 

Untuk menentu kan besa mya ukuran sampe! d ilak ukan dengan 

menggunakan rum us Siovin, ( 1999) sebagai berikut : 

n e N
 

I TNa1
 

keterangan: 

n - Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

u = Kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang dapat ditolerir, dalarn hal ini diambil 5%. 

Dengan men ggunakan rumus Salvin (dalam sevilla ;1999) 

terscbut maka dengan jumlah populasi sebanya k 140, d ipero leh 

j umlah sample yang diambi l yaitu sebanyak 104 mah asiswa. Maka 

j umlah mahasiswa tiap angkatan yaitu 45 orang angkatan 2008 dan 

59 o rang ang katan 2009. 
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3.1A . Rancanga n Pengujian Hipotesis 

Rancangan pengujia n hipotesis ini mcliputi penetapan 

hipotesis no1 (Ho) dan hipotesis altemat if (Ha), penetapan tingkat 

signifikansi, pemilihan dan penghitungan uj i statistik dan penarikan 

kesimpu lan. 

3. IA. l	 Penetapan Htpotcsts Nol da n Hipotesis Alternutif 

Hipotcsis pcnelit ian dinyatakan dalam bcntuk hopotesis nol 

(Ho) dan hipotesis alternative (Ha). Hipotesis nol merupakan suatu 

hipotesis yang pada umumnya diformulasikan untuk ditolak, 

sehingga jika ditolak maka hipotesis alternatif yang diterima. Dalam 

penelitian ini penulis mengajukan hipotesis statistik sebagai berikut : 

Ho :	 Tidak terdapat pengaruh antara Persepsi mahasiswa prodi 

akuntansi terhadap minat mengikut i pendid ikan profesi 

akuntansi (PPA) di Universitas Islam Bandun g. 

Ha	 : Terdapat pengaruh antara Persepsi mahasiswa prodi 

akuntansi terhadap minat mengikuti pendid ikan profesi 

akuntansi (PPA) di Universitas Islam Bandung. 

3.1.4.2 Pen etapan Ti ngka t Signifika nsi 

Menurut Hasan (2004:35), tingkat signifikan atau taraf nyata 

ada lah betas toleransi dalam menerima kasalahan dari hasil hipotesis 

terhadap nilai parameter populasinya. Tingkat signifikans i atau tara f 

nyata yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%, karena dinilai 

cukup ketat untuk mewakili hubungan antar varia bel dan merupakan 

tingkat signifikansi yang umum digunakan dalam peneli tian sosial. 
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3.1....3 Pemi liha n dan Penghirungan Metode Uj i Statistik 

Pendekatan teknik statistik non-parametik yang digunakan olch 

peneliti untuk menguji hipotesis tersebut. karena teknik ini sesuai 

dengan data-data ilmu sosial dan sesuai untuk menguji sampel yang 

berukuran besar. 

Anal isis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih 

dari satu variabel bebas terhadap satu variabe l tergantun g. baik 

secara parsial maupun simultan. Dengan pesamaan regresi sebagai 

berikut: 

y = a + bx 

Keterangan :
 

Y = Minat Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA)
 

a =Bilangan konstanta
 

X = Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi Unisba
 

Interpretasi hasil analisis regresi sebagai berikut :
 

I. Vji t 

Output hasil UJI t dilihat untuk mengetahui penga ruh variabel 

independenseeara individu terhadap variabe l dependen, dengan 

menganggap variable bebas lainnya konstan (Guj arati , 1999). 

Penetapan untuk mengetahui hipotesisditerima atau ditolak ada dua 

cara yang dapat dipi lih yaitu : 

a. Membandingkan t hitung dengan t tabel 

t hitung < t tabel maka Ho diterima atau Ha ditolak. Artinya tidak 

ada pengaruh signifikan dari variabel independen seeara 

individual terhadapvariabel dependen 
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t hitung > t label maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya ada 

pengaruhsignifikan dari variabel independen secara individual 

terhadap variable: dependen 

b. Melihat probabilit ies values 

Probabilities value > derajat keyakinan (0,05) maka Ho diterim a 

atau Haditolak. Artinya tidak ada pcngaruh signifikan dari 

variabcl independensecara individual terhadap variabcl 

dependen .Prcbabilities value < derajat keyakinan (0,05) maka Ho 

ditoJak dan Haditerima. Artinya ada pengaruh signifikan dari 

variabel independen secaraindividual terhadap variabel depend en. 

2. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi benujuan untuk mengetahu i persentasi 

besamyapengaruh variabe l independen terhadap variabe1 

dependen . Pedoman untukmelihat hal tersebut adalah : 

Sumbangan Efektif(SE) = Adjusted R Square X 100 % 

IV. IIASIL PENELlTlAN DAN PEMBAH ASAN 

4.J HasH Penelitian 

Dalam penelitian ini sampel penelitiannya adalah mahasiswa 

akuntansi Universitas Islam Bandung sebanyak 104 orang yang 

diarnbi l dari 2 (dua) angkatan yaitu angkatan 2008 dan angkatan 

2009 den gan banyaknya responden untuk masing-masing angkatan 

adalah 45 orang dari angkatan 2008 dan 59 orang dari angkatan 2009 

yang disesuaikan secara proporsional dengan besamya populasi di 

masing-masing angkatan. 
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..a. I. I Gamha ra n Umu m Responden 

Untuk memberikan gambaran umum mahasiswa yang menjad i 

responden penelitian pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut dapat dilihat 

karakteristik responden penelitian yang terdiri alas usia responden 

dan jenis kelamin responden sebagai berikut 

:4.1.1.1 Usia 

Umur responden dalam penelitian 101 antara 20 tahun sampai 25 

tahun.Hhat rebe l 4. 1 

Grafik. 4.1 
Karekteristik Usia Responden 

Usia Responden (thn) 

• 2008 • 200') 

3. 

' 0_~tJ_l '" J
n 

~ -~ a:.. 

2~ J 

Sumber : Data primer yang diolah (2012) 

Berdasarkan Tabe l 4.1 diketahui bahwa responden angkatan 

2008 dan 2009 berada pada usia 18 tahun sampai 25 tahun.Dimana 

usia responden paling banyak (22, 1%) berusia antara22,5 - 23,3 

tahun. Sedangkan usia responde" yang pal ing sedikit berusia antara 

18,0 - 18,8 tahun sebanyak 0,96%. Jika dilihat dari angkatan 2009 

responden yang paling banyak berusia diantara 20,7 - 21,S (32.2%), 

sedangkan responden yang paling sedikit berusia antara 18,0 - 18,8 

tahun dan usia antara 22,S - 23,3 tahun ( 1.69). sedangkan untuk 

angkatan 2008. usia responden paling sedikit berusia anta ra 20.7 -
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21. 5 tahun (6.67%). scdangkan responden yang paling banyak 

berusia antara 22,S - 23,3 tahun (48 ,89% ). 

~ .I.12 .Ienis Kelumin 

Data responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.2 
,",- .. I l,;II. Il,; 1 I ::l U II. I'\.I; ::lLJVIIUCIl U I;:;I U <1::xu r...<111 J CIII ::l fi. C I i.l1I 1J1I 

Jcnis 
Kelami n 

Angkatan 
Total 

200 8 2009 
f % f % f % 

Laki-Iaki 24 53,33 36 6 1,02 60 57,69 
Perempuan 2 1 46,67 23 38,98 44 42,3J 

Total 45 100 59 100 104 100 
Dil ihat dari jenis kelamin, pada tabel di atas dapat diketahui 

sebagaian bcsar mahasiswa akuntansi Universitas Islam Bandung 

angkatan 2008 dan angkatan 2009 yang di tel iti adalah Iaki-lak i 

57,69%. dan mahasiswa perempuan ada sebanyak 42.31%. 

·t 1.1.3 IPI<. Responden 

Tabel 4.3 
~ IJUh ............ . ...


IPK 
An 

....<U .. .... , .. ..~ ...... . .....

zkatan 
2009 

~......... .. . .... 

Total 
2008 

F % f % f % 
IPK < 2,5 5 I I , ll 6 10, 17 I I 10,58 

2,50 - 3,00 27 60,00 28 47,46 55 52,88 
3,00 3,50 12 26,67 22 37,29 34 32 ,69 
IPK> 3,5 

Total 
I 

45 
2,2 2 
100 

3 
59 

5,08 
100 

4 
104 

3,85 
100 

Sumber : Data Pene litian 20 12 (diolah) 

Berdasarkan IPK responden, kebanyakan responden dan 

angkatan 2008 dan 2009 mempunyai IPK antara 2,50 - 3,00 

sebanyak 52,88%. diikuti o leh responden yang mempunyai IPK 

antara 3,00 ·3,50 sebanyak 32,69, sedangkan selanj utnya ya ng 
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mempunyai IIlK kurang dari 1.5 scbanyek I0.5HJ an responden yang 

mcmpunyai IPK 1ebih dari 3.5 sebesar 3.85%. 

.f. I.I A. l'ek erj a an Orang Tua Responden 

Tabel4.4
 
Karckteristik RCST"M mden Berdasarkan Pekeriaan Drane. Tu anva
 

Jeni s Peke rjaa n 
Anakatan 

TOlal 
2008 2009 

F % f % f % 
PNSffN IJPol ri 10 22 ,22 15 2 5 . ~:! 2S 2 ~.04 
Pcgawai 
Swasta 

7 15,56 22 37.29 29 27,88 

Wiraswasta 19 42 ,22 18 30, 5 1 37 35,58 
Petani 4 8,89 0 0 4 3,85 
Profesional 5 11,11 4 6 ,78 9 8,65 
Total 45 100 59 100 104 100 . .
Sumber : Data Penelitian 2012 (diolah} 

Berdasarkan j enis pekerjaan orang tua responden, kebanyaken 

berwiraswasta sebanyak 35,58%. dii kuti pegawa i SW3Sla/ BUMN 

sebanyak 27.88. sedangkan PNS sebanyak 24,04% dan terendah 

petani sebanyak 3,85. Pekerjaan orang tua responden sangat 

berpenga ruh terh adap keberlanjutan mahasiswa untuk mengikuti 

PPA. karena berkaitan dengan masalah biaya. 

4.1.1.5. Pendapatan Oran g T ua Responden 

Pendapatan orang tua sangat berpengaruh tcrhadap kebc rlanj utan 

anak-anaknya untuk meneruskan pendidi kan ya ng lebi h tinggi . 

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan kebanyakan 

pendapatan orang tua responden tergambar scbagai berikut: 
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Tabel45 

2008 2009 
F % f % F ' .r, 

< 1.000.000 3	 6,68 0 0 3 2.88 
1 j ura - 2,5 7 15,5 5 12 20.34 19 18.27 

iu ta 
2,5 j uta 5 16 35,55 23 38.98 39 

[uta 

Lebih da ri 5 19 42,22 24 40,68 43 
iuta 

Total 45 100 59 100 104

Karektenstik R,"' ''' V" den Bcrdasarkan Pend - - -- o- - T'- . . . 

Angkatan 
Besamya Total 

pendapatan 

375 0 

4 1.35 

100 
Sumber : Data hasi l kuisione r responden 

Berdasarkan table diatas kebanyakan pendapatan orang tua 

responden angkatan 2008 dan 2009, mempunyai pendapatan lebih 

dari 5.000.000, yaitu scbesar 41 ,35%, disusul pendapatan orang tua 

diantara 2500 .000 - 5.000.000, yaitu sebesar 37,50, sedangkan 

1.000 .000 - 2,500 .000 sebesar 18,27% , dan pendapatan o rang tua 

yan g kurang dari 1.000.000 hanya 2,88% . 

·&.2 Hasil Pem bahasan 

4.2.1Deskripsi Pers epsi Mahasis wa Program Studi Ak un ta nsi 

Universitas Islam Bandung mengenal PPA 

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarkan kepada dua 

angkatan yaitu 2008 dan 2009 sebanyak 104 responden mengenai 

pe rsepsi mereka terhadap Pendidikan profesi Akuntansi, 

adalahsebagai berikut: 
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-1 .2.1.1	 Dist r ih usi Perseps! M a ha siswa Aku nta nsi Un ive rs itas 
Isla m Ha ndli ng mengenai Pendidika n Profesi Akuntansi 
(PPA) Herd asarkan lndikator penget ahuan/Pemaham an 
men gena i PPA 

Berdasarkan basil penelitian menunjukkan bahwa 

pengetahuanlpemahaman responden mengenai PPA memiliki rata

rata jumlah persentase sebesar 70.30 % dan nilai rata-rata skor 365,6 

yang terfetak antara 354 sampai dengan 437, artinya bahwa dilihat 

dan sepuluhbutir kuesione r pada indikator yang digunakan untuk 

menilai pengetahuan lpemahaman responden mengenai PPA yang 

ada dapat dikatakan bahwa Persepsi Mahasiswa Akuntan si 

Univers itas Islam Bandung mengenai Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPA) berdasarkan pengetahuanlpemahaman mahasiswa mengenai 

PPA dapat dikategorikan positif. Hal ini mengungkapkan bahwa 

mahasiswa mempun yai persepsi yang positif tentang keberadan PPA 

yang ada di Unisba. PPA merupakan keberlanjutan dari program 

studi akuntansi. Dosen PPA yang mcmpunyai kompetensi sesuai 

dcngan keah liannya, lokasi yang mudah dijangkau oleh kendaraan 

umum serta PPA dapat mencetak lulusan yang memp unyai 

kemampuan dibidang akuntansi.Disegi lain responden menilai 

bahwa fasilitas dan sarana prasarana yang disediakan PPA masih 

kurang memadai, kurikulum yang dirancang belum memenuhi 

kebutuhan para pengguna lulusan, PPA Unisba belum memiliki daya 

saing dengan universitas yang ada di Bandung khususnya dengan 

PTN. biaya yang masih terlalu tinggi serta keeepatan lulusan PPA di 

Unisba dibandingkan dengan PPA yang lain, kondi si tersebut yang 

menurunkan pcrscpsi responden yang sedangl ragu-ragu untuk 
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masuk ke PPA serclah mereka menyelesaikan kuliahnya di program 

studi aku ntansi . 

-t 2. 1.2 Distribusi Persep si Mahasfswa Akuntansi Unive rsi tas 
Islam Bandung men genu if'end id ika n Profesi Akunta ns i 
(P IlA) Berdasa rkan Indikator Keb utuha n 

Berdasarkan hasil pcnelitian rnenunjukkan bahwa responden 

mempunyai pcrsep si yang sangat positif terhadap keb utuhan 

terhadap PPA karena memiliki rata-rata j um lah persentase scbesar 

88,72 % dan nilai rata -rata 461,3 yang terletak antara 438 sam pai 

dengan 520. art inya babwa dilihat dar ienam butir kuesio ner pada 

indikator yang digun akan untuk menila i keb utuh an responden 

mengenar PPAdapat dikatakan bahwa Pcrsepsi Mahasi swa 

Akuntansi Unive rsitas Islam Bandung men genai Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA) bcrda sarkan kebutuhan mahasiswa mengenai PPA 

dapat dikategorikan sa ngat positif. Hal ini mcngun gkapkan bahwa 

mahasiswa mempunyai perse psi yang sangat positif tentan g 

kebutuhan PPA yang ada di Unisba, karena mereka mgm 

meningkatkan kemampuan dalarn bidang profe si akuntansi, mgm 

mendapat gelar akuntan serta untuk meningkatkan kenyamanan 

da lam proses pembelajaran mereka membutuhkan fasi litas sarana 

dan prasarana yang memadai, ruang perkuliahan yang representative 

sehingga PPA Unisba dapat meningka tkan da ya sa ing dengan PPA 

yan g lain. 
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".2.1.3 Uistribusi Persepsi Mahasiswa Akuntans! Universitas 
Isla m Bandung mengenaif'endidikan Profesi Akun tans i 
WPA) Hcrdasarkan Indikator l\lotivasi Kualitas 

Bcrda..arkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden 

mempunyai persepsi yang positif terhad ap mo tivasi kual itas karena 

memiliki rata-rata j um lah persentase sebesar 8 1.4 2 % dengan nilai 

rata-rata sko r 423.4 yang terletak antara 354 sampa i de ngan 437. 

artinya bahwa dili hat darisepul uhbutir kuesioncr pada indikator yan g 

digunakan untuk meni la i mot ivasi kual itas . Hal tersebut 

mengungkapkan bahwamahasiswa memiliki motivasi kua litas yang 

tinggi /positif Motivasi kual itas yang tingg i/posi tifd itunjukkan 

dengan adanya keinginan mendapatkan pengetahuan tentang isu

isukcbijakan dan peraturan akuntansi terk ini ; menin gkatkan 

pengetahuan perpaj akandan pengaruhnya rerhadap keputusan 

keuangan dan ma najerial; men ingkatkankemampuan anali tis, 

decision making. dan problem so lving; men ingkatkankeahlian dalam 

mengaplikasi kan pengetahuan akuntans i untuk 

memecah kanmasalah-masalah riil dalam kehid upan sehari-hari; 

meningkatkan pengetahuandalam bidang keuangan; dan 

meningkatkan kernarnpuan berkomunikasi baikverbal maupun 

ten ulis.Hal tersebut dapat meningkatkan moti vasi mahasiswau ntuk 

mengiku ti PPA di Unisba 

". 2.1.4 Dislrihusi Persepai Mah asiswa Akunta ns i Unive rsi tas 
Islam Handung mengenaiPendidikan Profcsi Aku nla ns i 
(pf>A) Berdasarkan Indikat or J\1olivasi Ka r ir 

Berdasarkan has il penelitian rnenunj ukkan bah wa respon den 

mempunyai persepsi yang positif terhadap kualitas karir karena 

memiliki rata-rata jum lah persentase sebesar 83,73 % da n nilai rata

rata 435,4 yang te rletak antara 354 sarnpa i dengan 437. artinya 
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bahwa dilihat dari sepuluh butir kuesioner pada indikator yang 

di guna kan untuk menilai kualitas karir responden dapat dikatakan 

bahwa Pcrsepsi Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Bandung 

mengenat Pcndidik an Profesi Akuntansi (PPA) berdasarkan 

indik atcrkualitas karir dapat dikategorikan positif. Hal IIlI 

mengungkapkan bahwa mahasisvva akuntansi memiliki moti vasi 

kar ir yang tinggi. Motivasi karir yang tinggiditunjukkan de ngan 

mahasiswa memiliki keinginan untuk rneningka tkankesempatan 

promosi jabatan; mendapatkan pekcrjaan ya ng ses ual dengan 

latarbelakang pcndidikan; mampu menyele saikan beban pekerjaan 

yang diberikan. mampu berp restasi dalam pekerjaan, mam pu 

mcningkatkan kcprofesion alisme dan kebanggaan terhadap profesi 

akuntansi, mampu memperluas akscs dan jaringan dengan dun ia 

kerja dan lain-lain. 

". 2.1.5 rHstribu si Persep s! M ah asiswa Aku nta ns i Unive rs itas 
Isl am Ba nd ung mengenatl'endidikan Profesi Akunta nsi 
(P PA) Herd asa rkan Indikator Motivas! E konomi 

Berdasarkan hasil pcncli tian menunj ukkan bahwa responden 

mempunyai persepsi yang positif terhadap motivasi ekonomikarena 

memilik i rata-rata j umlah persentase sebesar 8 1.18 % dan nilai rata

rata 425 ,18 yang terletak antara 354 sampai dengan 437 , artinya 

bahwa dilihat darisebelas butir kuesioner pada indikator yang 

digunakan untuk men ilai indicator motivasi Ekonomidapat 

dikatakan bahwa Persepsi Mahasiswa Akuntansi Univers itas Islam 

Bandun g mengenai Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) 

berd asarkan indicator motivasi ekonomi dapat dikategorikan positif. 

Hal ini mengun gkapkan bahwa mahasiswa mempunyai persepsi 

yang posit if tentang indikatormotivas i ckonomi terhadap PPA di 
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Unisba. karcna mereka ingin memperoleh pekcrjaan dengan gaj r 

yang bcsar. mempunyai fasilitas yang memadai. memperoleh gaj t 

dalam suatu periode tertentu. pekerjaan yang memberikan program 

dana pension dan pekerjaan yang memberikan bonus yang besar.. 

4.2.1.6	 Oistribusi Perseps! Mahasiswa Akuntansi Unive rs itas 
Islam 8 andung mengenaiPcndidikan Profesi Akunta nsi 
(PPA) Berdasarkan Indikator Harapan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjuk kan bahwa respcnden 

mempunyai persepsi yang positifterhadap kebutuhan terhadap PPA 

karena memiliki rata-rata jumlah persentase sebesar 87.38 % dan 

nilai rata-rata 454,4 yang terletak antara 438 sampai dengan 520, 

artinya bahwa dilihat darilima butir kuesioner pada indikator yang 

digunakan untuk menilai indicator harapan mahasiswa terhadap 

PPAdapat dikatakan bahwa Persepsi Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Islam Bandung mengenai Pendidikan Profesi Akuntansi 

(PPA) berdasarkan indicator harapan terhadap PPA dapat 

dikategorikan sangat positif. Hal ini mengungkapkan bahwa 

mahasiswa mempunyai perscpsi yang sangat positif tentang 

indikatorharapan terhadap PPA di Unisba, karena mereka ingin 

mempero leh pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, 

tidak terlalu lama menunggu pekerjaan setelah mereka 

menyelesaikan studinya, mudah bekerja di kantor akuntan public, 

lulus USAP dan PPA ada kerjasama dengan beberapa perusahaan 

dan akuntan public, sehingga memudahkan para lulusan tidak terlalu 

lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan 

bidang dan keahlian yang dimilikinya. 
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....2.2 Deskrtpsi ~linat mahastswa men gik ut i Pendidikan Profesi 
Akun tans i (l' I'A) di Univers itas Isl am Bandung 

Herdasarkan hasil kuisioner yang diberikan kepada 104 

mahasiswa mengenai minat untuk mengikuti Pendidikan Profesi 

Akuntansi di Unisba scbagai berikut hasilnya: 

....2.2. 1 Tangga pun Respu nde n Men gen ai Minat M en gik uti PPA 

Unisha 

Bcrdnsarkan hasil penelitian diketahui skor rata-rata dari 

minat mahasiswa mengikuti pendidikan PPA ada lah 425 dan masuk 

daJam kategori tinggi. Haltersebut mengungkapkan bahwa 

mahasiswa memiliki minat yang tinggi untuk mengikuti pcndidikan 

PPA , karena PPA dianggap dapat membantuperkembangan profesi 

akuntansi, dapat meningkatkan kualitas calon akuntan.dapat 

membantu kesuksesan karir dalam profesi akuntansi, dan sarana 

untukmendapatkan pckerjaan yang membe rikan pembayaran 

finansial yang besar.Adanya minat yang tinggi akan PPA mendorong 

mahasiswa untuk mengikuti PPA setelah studi selesai. Kenyataan 

dilapangan berlainan. untuk angkatan-angkatan yang sebelumnya, 

dimana minat mereka tinggi untuk meJanjutkan ke PPA akan tetapi 

PPA yang mereka pilih bukan di Unisba, melainkan PPA yang lain 

terutama PPA yang ada di Pm, berdasarkan hasil wawancara, 

mereka memilih PPA yang berasaJ dari PTN karena prestise dimana 

PTN punya nama yang besar dibandingkan dengan swasta.Oleh 

sebab itu PPA Unisba hams berusaha semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan kualitas sarana dan prasarananya khususnya ruangan 

perkuliahan dan web. kualitas pengajamya, terutama kualitas 

pelaya nan 
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4.2.3	 Pengaruh Persep s! mah asiswa program stud i aku ntans i 
ll nisba terhadap Minat mengikuti Pendidik an di Profesi 
Akuntans i (PPA) di Un isba 

4.2.3.	 1. Pen gujian Hipotesis 
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh persepsi mahasiswa 

akuntansi Universitas Islam Bandung terhadap Minat mengikut i 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) di Unisba. rnaka dilakukan 

pengujian melaJui metode statistik Chi Square dengan hipotesis yang 

diuji sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat pengaruh Persepsi mahasiswa akuntansi 

Universitas Islam Bandung terhadap minat masuk 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA). 

Ha : Terdapat Pengaruh Persepsi mahasi swa akuntansi Universitas 

Islam Bandung terhadap rninat rnasuk Pendidikan Profesi 

Akuntansi (PPA) 

Tabe14.6 
Hasil oenzotahan data SPSS Versi 17 

Mode l 

Unstandardized 
Coe fficients 

Standardized 
Coe fficients 

I SIe. B Std. Error Beta 

I (Co nstant) 

PERSEPSI 
MAHASISWA 
AKUNTANSI 

1.969 

.085 

1.822 

.009 .704 

1.081 

9.998 

.02 

.000 

Berdasarkan Tabe1 4.6 menggambarkan persamaan regresi:
 

y ~ 1.969+ 0.704 X
 

Dimana:
 

Y = Minat mengkut i Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA)
 

X = Persepsi Mahasiswa Program Studi Aku ntansi
 

Keterangan :
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1.	 Konstanta sebesar 1,969 menyatakan bahwa jika tidak terdapat 

persep si mahasiswa program studi akuntansi (X =O). maka minat 

mah asiswa masuk kc PPA adalah sebcsar 1.969 

2. Kocfisien regrcsi scbesar 0.704 rnenyatakan bahwa nrah hubungan 

yang scarah. dimana kenaikan variabel X akan mengakibatkan 

kcnaikan variabe l Y sebesar 0.704. 

Kriteriu keputusan 

t hitung > nilai sig atau nilai sig < 0,05 

yaitu : 9,998 > 0.000, atau nilai sign (0,00 ) < 0,05, sehingga Ho 

ditolak atau Ha ditcrima.Maka sesuai dengan hipotesis yang penulis 

ajukan bahwa "terdapatpengaruh antara persepsi mahasiswa program 

studi akuntansi terhadap minat rnengikuti Pend idikan Profesi 

Akuntansi (PPA) " .dapat d iteri ma 

Ta bel 4.7
 

Con-elation
 

MINAT 
MASUK 

PPA 

PERSEPSI 
MAH ASISWA 
AKUNTANS I 

Pearson 

Co rrelation 

MINAT MASUK PPA 

PERSE PSI MAHASISWA 

AKUN TANS I 

1.000 

.704 

.704 

1.000 

Sig. ( I-Ia iled ) MINA T MASUK PPA 

PERSEPsr MA HASISWA 

AK UNTA NSI 

.000 

. .000 

N MINAT MASUK PPA 

PERSE PSI MAHAS ISWA 

AKUNT ANSI 

104 

104 

104 

104 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa r hitung sebesar 

0.704 atau scbesar 70,4% dengan taraf signifikan 5%. Dengan 
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dcrnikian. antara persepsi mahasiswa program studi akuntansi 

terhadap minat masuk pendidikan profesi akuntansi (PPA) mcmiliki 

hubungan sebesar 70.4%. dan hubungan terscbut signifikan. 

Tabe14.8
 
Coe ffic ien Detenn inasi
 

R R SQuare 

Adj usted R 

Sq uare 

Std . Error o f the 

Estima te 

.704 " .495 .490 1.109 

Sumber: pengolahan data 

Berdasarkan tabel 4.8, Besamya koefesien determinasi yang 

ditunjukkan oleh R Square 0.495 atau 49.5 %. Angka 

pengaruhtersebut merupakan angka positif (+), yang berarti apabila 

besamya pengaruh persepsi mahasiswa program studi aku ntansi 

terhadap minat masuk Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) di 

Unisba sebesar 49.5%,sedangkan sisanya 50,5% dipengaruhi oleh 

factor-fak tc r lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh persepsi mahasiswa 

program studi akuntansi terhadap minat masuk pendidikan profesi 

akunt ansi (P PA) di Unisba sebesa r 49,5% hal ini disebab kan 

persepsi mahasiswa terh adap PPA khususnya orientas i mahasiswa 

pada program studi akuntansi adalah ingin mendapatkan gelar 

akuntan, karena gelar akuntan dapat diperoleh dengan mengikuti 

PPA. Disam ping itu tingginya minat mahasiswa untuk mengikuti 

PPA berdasarkan pene litian didorong oleh kebutuhan dan motivasi 

kuali tas, kebutuhan ditunjukkan bahwa hampi r semua BUMN dan 

PNS hanya meneri ma lulusan akuntansi yang telah memperoleh 

gelar aku ntan, sedangkan motivasi kualitas ditunjukkan bahwa 
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den gan mengikut i PPA . maka kualitas keilmuan mercka bcrtambah. 

karena elemen kualitas dan kcmpetensi merupakan hal yang sangat 

di perhatikan dalam profesi akuntan pub lic, minat mcngikuti PPA 

j uga dipengaru hi oleh pcrsepsi mahasiswa dengan indicator motivasi 

ekonomi. Hasil evaluasi mengindikas ikan bahwa dengan mengikuti 

PPA. maka mahasiswa akan memperoleh manfaat ekonomi yang 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang tida k mcngikuti PPA. 

Mah asiswa berpandangan bahwa PPA sebagai legitimasi seseorang 

untuk menyandang gelar akuntan, merupakan pintu awa l untu k 

meniti karir den gan kesempatan memperoleh finan cial yang lebih 

besa r. Sedangkan sisanya sebesar 68,8% di pengaruhi oleh factor lain 

seperti kuali tas pelayanan, Biaya yang relative murah, kua litas 

Dosen, dan promosi dan lain-lain. 

V. KESIM PU LAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1.	 Persepsi Mah asiswa Program Studi Akuntansi Universitas Islam 

Bandung mengenai Pendid ikan Profesi Aku ntansi (PPA). Sccara 

kese luruhan, rata-rata merniliki persepsi yang positif. mengenai 

pemahaman atau pengetahuan, kebutuhan. rnotivasi dan harapan 

terhadap PPA sebagai studi lanjutan setelah mereka 

menyelesaikan pendidikan diprogram studi akuntansi. 

2.	 Minat Mahasiswa program studi aku ntans i untuk mengikuti 

pendidikan Profesi akuntansi di Unisba, berdasarkan has il 

kui sioner cukup tinggi, karena den gan men gikut i pendidikan 

PPA dapat meningkatkan kemampuan dan keah lian sebagai 

seorang akuntan, dapat memperoleh pekerjaan dengan cepat, 

dapat membantu kesuksesan dalam kari r dan sebagai sarana 
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untuk mendapatkan pckcrjaan yang memberikan pcngha silan 

financial yang lebih besar dibandingkan de ngan hanya lulusan 

dan sarjana akuntansi saja. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan alat uji regresi . pada 

tingkat signifikan 5% temyata terdapat pengaruh antara persepsi 

mahasiswa program studi akuntansi terhadap minat mengikuti 

pend idikan profesi aku ntansi (PPA). 

5.2 Saran 

Dan pembahasan masalah dan kesimpulan, penuli s bennaksud 

mengajukan beberapa saran. Adapun saran-saran yan g diajukan 

sebagai berikut: 

I.	 Dosen pengaja r dep rogram studi akuntansi perlu lebih 

meni ngkatkan da lam memberikan motivasi bagi mahasiswa 

untuk menjadi seorang akuntan, apalagi dengan adanya 

undang-undang yang bam tentang akuntan public, dimana 

peluan g peke rjaan akuntan semak in besar . 

2.	 Untuk meningkatkan berlan gsungnya program studi PPA 

scba iknya pihak pimpinan Unisba memasukkan komponen 

biaya pendidi kan 5 1 ditambah biaya pendidikan PPA, 

sehingga mahasiswa program studi akuntansi seJesai S l -nya 

langsung mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPA), 

karen a masa pendidikan PPA di Unisba relative singkat 

selama 8 bulan . 

3.	 Agar mahasiswa termotivasi mengiku ti pendidikan PPA, 

sebaiknya program studi akuntansi bekerj a sarna dengan para 

KAP -KAP untuk dapat mengikut sertakan mahasiswa 

magang di KAP dan para praktisi dari KAP diminta sebagai 
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dosen	 tamu untuk mcmberikan kuliah umm kcpada para 

mahasiswa ak untansi. 
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