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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan publik pada mahasiswa Universitas 
17 Agustus 1945 Banyuwangi (UNTAG). Variabel eksogen yang dilibatkan adalah gaji, 
pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, 
pertimbangan pasar kerja dan nilai intrinsik. Sedangkan variabel endogen yang 
digunakan dalam penelitian yaitu minat mahasiswa akuntansi terhadap profesi akuntan 
publik. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner, teknik  pengambilan  sampel 
menggunakan  proportionate  stratified  random  sampling sehingga diperoleh 154 jumlah 
sampel. Pengujian hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Hasil pengujian statistik 
menunjukkan bahwa faktor gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai 
sosial, lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi 
terhadap akuntan publik, sedangkan untuk faktor pertimbangan pasar dan nilai intrinsik 
pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi terhadap 
akuntan publik. 
Kata kunci: akuntansi, akuntan publik, dan gaji. 
 
 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the factors that influence interest of accounting students to the 
public accounting profession of student 17 Agustus 1945 University in Banyuwangi. 
exogenous variables used in this study are salary, professional training, professional 
recognition, social value, work environment,consideration of the labor market and work 
intrinsic. Whereas endogenous variables are the interest of accounting students to the 
public accounting profession. This research uses questionnalres, sampling tehnique using 
proportionate  stratified  random  sampling is 154 the number of samples. Hypotesis 
testing using F test and t test. The statistic result shows that there is significant effect of 
the influence salary, professional training, professional recognition, social value, work 
environment to the students intereston the public, in the other, there is no significant effect 
on consideration of labor market and work intrinsic to the students interest on the public 
accounting. 
Keyword : accounting, public accounting, and salary. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Januari 2016 Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA) sudah mulai diberlakukan. 
MEA akan membuka liberalisasi barang 
dan jasa di salah satu kawasan dengan 
tingkat pertumbuhan tertinggi. Indonesia 

sebagai salah satu anggotanya harus 
memanfaatkan keadaan tersebut. 

Beragamnya perusahaan akan 
menawarkan berbagai pekerjaan. 
Pekerjaan yang ditawarkan salah 
satunya adalah akuntan publik. Rasio 
antara akuntan dan pekerjaan tidak 
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seimbang. Perusahaan sangat 
membutuhkan  jasa  akuntan  publik  
tetapi  ketersediaan  akuntan  profesional  
sedikit.   

Profesi akuntan publik memberikan 
kesempatan untuk mengembangkan 
keterampilan serta memberikan peluang 
untuk mendapatkan pekerjaan yang 
bervariasi karena dapat ditugaskan pada 
berbagai perusahaan. Minat mahasiswa 
jurusan akuntansi untuk masuk profesi 
akuntan publik cukup besar, hal ini 
ditunjukkan dengan adanya persaingan 
ketat dalam tes-tes penerimaan untuk 
menjadi akuntan di kantor akuntan publik 
(Setiyani, 2005:5).  

Akuntan  publik  memiliki  peran  
strategis  baik  bagi  perusahaan  swasta  
maupun lembaga  publik  dimana  
laporan  keuangan  yang  diberikan  oleh  
para  akuntan  akan berkontribusi  
terhadap  penetapan  kebijakan-
kebijakan  keuangan  yang  dikeluarkan  
oleh lembaga publik maupun swasta 
(Arini, 2015). 

Profesi akuntansi merupakan profesi 
yang dipandang menjanjikan prospek 
yang cerah karena profesi ini 
memberikan tantangan intelektual dan 
pengalaman belajar yang tidak ternilai. 
Profesi ini juga memberikan kesempatan 
untuk mengembangkan keterampilan 
dan memberikan peluang untuk 
mendapatkan pekerjaan yang 
menantang dan bervariasi karena dapat 
ditugaskan di berbagai tempat dan 
berbagai perusahaan yang memiliki ciri 
dan kondisi yang berbeda (wheeler, 
1983).  

Seiring dengan diberlakukannya UU 
No. 5 tahun 2011 yang menyatakan 
bahwa,  para  sarjana  non  akuntansi  
dapat  berprofesi  sebagai  akuntan  
public asalkan lulus ujian sertifikasi. Hal 
tersebut berarti bahwa dapat 
mengancam para lulusan  jurusan  
akuntansi,  dimana  untuk  menjadi  
akuntan  publik  mereka  para lulusan 
dari jurusan akuntansi  harus  bersaing  
dengan  lulusan  dari  jurusan  non 

akuntansi. Hal ini disebabakan karena 
pertumbuhan akuntan di indonesia 
sangat lambat.  Sampai  dengan  saat  
ini  indonesia  sangat  kekurangan  
tenaga  professional akuntan  publik. 

Akuntansi publik biasanya disebut 
auditor. Auditor adalah seorang prktisi 
dan gelar professional yang diberikan 
kepada akuntan di Indonesia yang telah 
mendapatkan izin dari Menteri Keuangan 
RI untuk memberikan jasa audit umum 
dan review atas laporan keuangan, audit 
kinerja dan audit khusus serta jasa 
dalam bidang non-atestasi lainnya 
seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, 
dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan 
dengan akuntansi dan keuangan (Azlina, 
2008: 1937).  

Berkembangnya profesi akuntan 
publik yang merupakan profesi 
kepercayaan masyarakat itu timbul 
karena masyarakat menginginkan 
penilaian yang independen terhadap 
laporan keuangan yang disajikan oleh 
manajemen perusahaan dalam laporan 
pertanggung jawaban keuangannya 
(Tunggal, 1994:18).  

Keputusan  Menteri  Keuangan  
Republik  Indonesia  
No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 
1997, izin menjalankan praktik sebagai 
akuntan publik diberikan oleh  Menteri  
Keuangan  jika  seseorang memenuhi  
persyaratan  sebagai  berikut (Mulyadi, 
2002):   

a. Berdomisili di wilayah Indonesia   
b. Lulus ujian sertifikasi akuntan 

publik yang diselenggarakan oleh 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 

c. Menjadi anggota IAI. 
d. Telah memiliki pengalaman kerja 

sekurang-kurangnya tiga tahun 
sebagai akuntan dengan reputasi 
baik di bidang audit  

Perkembangan dunia bisnis selalu 
dapat perhatian dan respon oleh sistem 
pendidikan akuntansi agar dapat 
menghasilkan para sarjana akuntansi 
yang berkualitas dan siap pakai dalam 
dunia kerja.  Desain pendidikan 
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akuntansi harus relevan terhadap 
lingkungan dunia kerja agar dapat 
mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa 
langkah yang harus dilakukan jika ingin 
menjadi seorang akuntan publik, 
diantaranya, Sarjana Ekonomi bergelar 
akuntan dan lulus Ujian Sertifikat 
Akuntan Publik (USAP) 

Fenomena tersebut dilihat sebagai 
peluang oleh Universitas 17 Agustus 
1945 (Untag) Banyuwangi. Universitas 
17 Agustus 1945 Banyuwangi sebagai 
salah satu Perguruan Tinggi Swasta di 
Banyuwangi. Untag Banyuwangi 
merupakan salah satu universitas 
terbesar dan tertua di Banyuwangi, 
universitas ini berdiri berdiri sejak 1 Juni 
1966. Untag Banyuwangi memiliki 6 
fakultas, diantaranya adalah Fakultas 
Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi, 
Fakultas Pertanian dan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Visi dan 
misi untag salah satunya adalah menjadi 
universitas yang unggul dan bisa 
menghasilkan sarjana-sarjana ekonomi 
yang berkualitas dan berdaya saing. 

1.2. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang 
telah diuraikan sebelumnya, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah: 
a. Apakah gaji/penghargaan finansial 

berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik? 

b. Apakah pelatihan professional 
berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik? 

c. Apakah pengakuan profesional 
berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik? 

d. Apakah nilai-nilai sosial berpengaruh 
terhadap minat mahasiswa akuntansi 
terhadap profesi akuntan publik? 

e. Apakah lingkungan kerja berpengaruh 
terhadap minat mahasiswa akuntansi 
terhadap profesi akuntan publik? 

f. Apakah pertimbangan pasar kerja 
berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik? 

g. Apakah nilai intrinsik pekerjaan kerja 
berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti melakukan penelitian 
tentang minat mahasiswa akuntansi 
terhadap profesi akuntan publik adalah 
untuk: 
a. Menganalisis pengaruh 

gaji/penghargaan finansial terhadap 
minat mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik. 

b. Menganalisis pengaruh pelatihan 
profesional terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik. 

c. Menganalisis pengaruh pengakuan 
profesional terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik 

d. Menganalisis pengaruh nilai-nilai 
sosial terhadap minat mahasiswa 
akuntansi terhadap profesi akuntan 
publik 

e. Menganalisis pengaruh lingkungan 
kerja terhadap minat mahasiswa 
akuntansi terhadap profesi akuntan 
publik 

f. Menganalisis pengaruh pertimbangan 
pasar kerja terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan public 

g. Menganalisis pengaruh nilai intrinsik 
pekerjaan terhadap minat mahasiswa 
akuntansi terhadap profesi akuntan 
public 
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Gaji/Penghasilan Finansial 

Gaji/ Penghasilan Finansial 
adalah hasil yang diperoleh sebagai 
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kontraprestasi yang telah diyakini secara 
mendasar bagi sebagian perusahaan 
sebagai daya tarik utama untuk 
memberikan kepuasan kepada karyawan 
(Wahyu, 2006).  

 
2.2. Pelatihan Profesional 

Pelatihan profesional adalah hal-
hal yang berhubungan dengan 
peningkatan keahlian. Standar umum 
pertama mengakui meskipun seorang 
akuntan publik mempunyai kemampuan 
dalam bidang lain, namun dia harus 
dilatih dengan benar dan mempunyai 
keahlian dalam bidang audit (Wulandari, 
2011: 27) 

 
2.3. Pengakuan Profesional 

Pengakuan profesional 
berhubungan dengan reward atas 
prestasi yang diperoleh reward yang 
dimaksud tidak hanya berupa uang, 
tetapi berupa pengakuan dari tempat 
mereka bekerja sehingga bisa 
mengembangkan diri. 

 
2.4. Nilai-nilai Sosial 

Nilai sosial dapat dikatakan 
sebagai petunjuk umum yang telah 
berlangsung lama, yang mengarahkan 
tingkah laku dan kepuasan dalam 
kehidupan sehari-hari (Azlina, 
2008:1038) 

 
2.5. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja dalam akuntan 
publik merupakan lingkungan kerja yang 
lebih banyak dituntut untuk menghadapi 
tantangan karena dengan bervariasinya 
jasa yang diberikan oleh klien dapat 
menimbulkan berbagai macam tekanan 
kerja untuk mencapai hasil yang 
sempurna 

 
2.6. Pertimbangan Pasar Kerja 

Pertimbangan pasar kerja 
merupakan peluang dari pekerjaan yang 
nantinya dipertimbangkan oleh 
mahasiswa dalam memilih profesinya. 

 

2.7. Nilai Intrinsik Pekerjaan 
Faktor intrinsik pekerjaan memiliki 

hubungan dengan kepuasan yang 
diterima oleh individu saat atau sesudah 
melakukan pekerjaan (Oktavia, 2005:16).  

 
2.8. Profesi Akuntan Publik 

Akuntan publik, biasanya disebut 
auditor adalah seorang praktisi dan gelar 
profesional yang diberikan kepada 
akuntan di Indonesia yang telah 
mendapatkan izin dari Menteri Keuangan 
RI untuk memberikan jasa audit umum 
dan review atas laporan keuangan, audit 
kinerja, dan audit khusus serta jasa 
dalam bidang non-atestasi lainnya 
seperti jasa konsultasi, jasa kompilasi, 
dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan 
dengan akuntansi dan keuangan (Azlina, 
2008: 1937) 
2.9. Hipotesis 
H1 :Gaji atau Penghargaan finansial 

mempengaruhi minat mahasiswa 
akuntansi terhadap profesi akuntan 
public 

H2 :Pelatihan profesional mempengaruhi 
minat mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik  

H3 :Pengakuan profesional 
mempengaruhi minat mahasiswa 
akuntansi terhadap profesi akuntan 
publik  

H4 :nilai-nilai sosial mempengaruhi minat 
mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik  

H5 :Lingkungan kerja mempengaruhi 
minat mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik  

H6 :Pertimbangan pasar kerja 
mempengaruhi minat mahasiswa 
akuntansi terhadap profesi akuntan 
publik  

H7 :Nilai intrinsik pekerjaan 
mempengaruhi minat mahasiswa 
akuntansi terhadap profesi akuntan 
publik  
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3. METODE PENELITIAN 
3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini 
adalah data subyek (self-report data) 
yang berupa respon tertulis yang 
diberikan kepada subyek penelitian 
(responden) sebagai tanggapan atas 
pertanyaan tertulis yang diajukan oleh 
peneliti. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber data primer. Data primer 
penelitian ini adalah tanggapan berupa 
jawaban dari kuesioner yang disebarkan 
pada responden. 

3.2. Populasi dan Sampel  
Populasi  adalah  wilayah  

generalisasi  yang  terdiri  atas  
obyek/subyek yang  mempunyai  kualitas  
dan  karakteristik  tertentu  yang  
ditetapkan  oleh  peneliti untuk dipelajari  
dan kemudian ditarik kesimpulannya 
(Sugiyono,  2010:61).  Penelitian  ini  
mengambil  populasi  mahasiswa  yang  
sudah semester 5  karena  telah  
mengikuti  mata  kuliah  pengauditan  1  
(pada  semester 4). Populasi yang ada 
dalam penelitian ini yaitu, Mahasiswa 
semester 7: 111 mahasiswa, Mahasiswa 
semester 5: 139 mahasiswa. Total 
populasi: 250 mahasiswa. 

Sampel adalah bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono,  2012:  62).  Sampel 
diambil  dari  sejumlah  individu atau 
bagian dari populasi yang akan diteliti. 
Sesuai dengan penelitian Teguh Hadi 
Prasetyo  (2014),  teknik  pengambilan  
sampel  pada  penelitian  ini 
menggunakan  proportionate  stratified  
random  sampling,  yaitu  kuesioner 
dikumpulkan kemudian diambil dengan 
acak, teknik pengambilan sampel ini 
digunakan apabila populasi memiliki 
anggota yang tidak homogen dan 
berstrata secara proporsional. Pada 
penelitian  ini  jumlah  sampel  ditentukan  
dengan  menggunakan rumus (Jalaludin 
Rakhmat, 2002):   

 
 

       N 
n =      

N.d2+1 
 

Keterangan:   
n  = Jumlah sampel   
N = Jumlah populasi   
d2 = Presisi yang diinginkan   
Sampel pada penelitian ini, yaitu: 
153,846. Proporsi sampel pada masing-
masing angkatan, semester 7 = 68 
Mahasiswadan semester 5 = 86 
mahasiswa 

Lokasi penelitian ini bertempat di 
Fakultas Ekonomi Universitas 17 
Agustus 1945 Banyuwangi yakni  pada  
jurusan  akuntansi. Variabel-variabel  
yang  diduga  berpengaruh  terhadap  
persepsi  mahasiswa dan minat 
mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 
Banyuwangi , antara  lain;  persepsi  dan  
minat  mahasiswa  sebagai  variabel  
bebas, sedangkan profesi akuntan publik 
sebagai variabel terikat.  Adapun definisi 
dari masing-masing variabel adalah:    

a. Gaji/ Penghasilan Finansial 
Pembayaran finansial dapat 
dikatakan sebagai kompensasi, yaitu 
pemberian kepada karyawan 
berwujud finansial sebagai balas 
jasa atas pekerjaan yang telah 
dilaksanakan dan digunakan 
sebagai motivator untuk 
pelaksanaan kegiatan di waktu yang 
akan datang (Azlina, 2008: 1937) 

b. Pelatihan Profesional 
Pemilihan profesi akuntan tidak 
hanya bertujuan untuk mencari gaji, 
tetapi juga ada keinginan untuk 
berprestasi dan mengembangkan 
diri. Faktor pelatihan profesional 
juga diperlukan untuk bekal mereka 
dalam bekerja.  

c. Pengakuan Profesional 
Pengakuan professional meliputi 
hal-hal yang berhubungan dengan 
pengakuan terhadap prestasi. 
Elemen-elemen dalam pengakuan 
profesi meliputi kesempatan untuk 
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berkembang, pengakuan 
berprestasi, kesempatan naik 
pangkat, dan memiliki keahlian 
tertentu. 

d. Nilai-nilai Sosial 
Nilai-nilai sosial ditunjukkan sebagai 
faktor yang menampakkan 
kemampuan seorang kepada 
masyarakat, atau dengan kata lain 
nilai seseorang dari sudut pandang 
orang-orang lain di lingkungannya. 

e. Lingkungan Kerja  
Lingkungan kerja sangat 
mendukung dalam memilih profesi 
akuntan. Lingkungan kerja yang 
aman dan menyenangkan dapat 
meningkatkan prestasi akuntan. 
Lingkungan kerja berkaitan dengan 
tipe pekerjaan dan lingkungan 
tempat bekerja (Yendrawati, 2007: 
179) 

f. Pertimbangan Pasar Kerja  
Pertimbangan pasar kerja meliputi 
keamanan kerja, tersedianya 
lapangan kerja, dan kemudahan 
mengakses lowongan krja. 
Keamanan kerja merupakan faktor 
dimana karir yang dipilih dapat 
bertahan dalam jangka waktu yang 
cukup lama (Wulandari, 2011: 32) 

g. Nilai Intrinsik Pekerjaan 
Menurut  Gibson,  Ivancevich  dan  
Donnely  (1997),  faktor intrinsik  
meliputi  pekerjaan  yang  
menantang  secara  intelektual, 
berada  dalam  lingkungan  yang  
dinamis,  mendukung  kreativitas, 
memberikan kebebasan atau 
otonomi. 

2.3 Metode Analisis Data 
Penelitian ini konsep yang 

digunakan untuk mengukur kualitas data, 
yaitu Uji validitas dan Uji reliabilitas. 
Syarat yang digunakan dalam uji 
validitas apabila sig kurang dari 0,05 (sig 
< 0,05) maka instrument penelitian 
memenuhkriteria uji validitas (Indriantoro 
dan Supomo, 2009: 83). Uji reliabilitas 
menggunakan metode Alpha Cronbach. 

Jika nilai alpha hitung > 0,067, maka 
dikatakan bahwa butir pertanyaan 
tersebut adalah realible. 

Uji asumsi klasik harus dilakukan 
terlebih dahulu sebelum melakukan 
pengujian hipotesis dengan analisis 
regresi berganda. Uji asmsi klasik dibagi 
mnjadi 3, yaitu Uji normalitas, uji 
multikolinearitas, dan uji 
heteroskedastisitas. 

Analisis regresi linier berganda 
digunakan untuk mengukur pengaruh 
antara lebih dari satu variabel bebas 
terhadap variabel terikat. Berdasarkan 
hipotesis, maka dapat dirumuskan 
persamaan sebagai berikut: 

Y = a + bX1 + bX2 + bX3 + bX4 + bX5 
+ bX6 + bX7 + e 

Keterangan: 
Y = Minat mahasiswa terhadap akuntan 

public 
a = Konstanta 
b = Koefisien regresi 
X1 = Gaji 
X2 = Pelatihan Profesional 
X3 = Pengakuan Profesional 
X4 = Nilai-nilai social 
X5 = Lingkungan Kerja 
X6 = Pertimbangan Pasar Kerja 
X7 = Nilai Intrinsik Pekerjaan 

2.4 Uji F dan Uji t 
Pada uji F, hipotesis akan diuji 

dengan menggunakan tingkat 
signifikansi (a) sebesar 5% atau 0,05. 
Kriteria penerimaan atau penolakan 
hipotesis akan didasarkan pada nilai 
probabilitas signifikasi. Jika probabilitas 
signifikansi < 0,05, maka hipotesis 
diterima, begitu juga sebaliknya. 

Uji t bertujuan untuk mengetahui 
besarnyapengaruh masing-masing 
variabel independen terhadap variabel 
dependen. Uji t yang digunakan adalah 
uji dua sisi dengan tingkat signifikasi 5% 
untuk menguji hubungan regresi secara 
terpisah. (Ghozali, 2011) 
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4. PEMBAHASAN 
4.1. Analisis Data Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dilakukan 
sebelum dilakukan pengujian hipotesis, 
dengan tujuan untukmengetahui nilai-
nilai variabel dalam penelitian ini, berikut 
table statistik deskriptif: 

Table 4.1 statistik deskriptif 

Variabel  N Mean 
Std. 

Deviation 

X1 154 3,3119 0,83076 

X2 154 3,3517 0,80512 

X3 154 3,2025 0,72746 

X4 154 3,0169 0,78264 

X5 154 2,9613 0,70076 

X6 154 3,1130 0,85981 

X7 154 3,1212 0,74854 

Y 154 2,9339 0,63014 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan hasil tersebut dapat 
disimpulkan bahwa variabel yang 
memiliki nilai rata-rata terkeciladalah 
variabel lingkungan kerja yaitu sebesar 
2,9613. Dan nilai variabel dengan nilai 
rata-rata tertinggi adalah pelatihan 
professional yaitu sebesar 3,3517. 
Variabel dengan standar deviasi terkecil 
adalah variabel lingkungan kerja sebesar 
0,70076. Sedangkan variabel dengan 
standar deviasi terbesar adalah variabel 
pertimbangan pasar kerja, yaitu sebesar 
0,85981. 

Hasil uji validitas semua variabel 
bernilai sig 0,00 yang mengartikan 
bahwa instrument penelitian memenuhi 
kriteria. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat 
pada table dibawah ini: 

Table 4.2 Hasil uji reliabilitas 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
Ket 

X1 0,883 Reliabel 

X2 0,843 Reliabel 

X3 0,721 Reliabel 

X4 0,855 Reliabel 

X5 0,786 Reliabel 

X6 0,802 Reliabel 

X7 0,770 Reliabel 

Y 0,785 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah 

Hasil uji multikolinearitas tidak ada 
masalah. Semua variabel memiliki nilai 

tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF 
yang kurang dari 10. Maka model regresi 
dinyatakan bebas multikolinearitas. Hasil 
uji heteroskedastisitas tdk ada masalah, 
karena tidak mengandung 
heteroskedastisitas. 

Hasil perhitungan koefisien 
determinasi (R2) diperoleh besarnya 
pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen yang dapat dijelaskan 
oleh model ini adalah sebesar 51,8%, 
sedangkan sisanya 48,2% dipengaruhi 
oleh factor lain yang tidak dijelaskan 
dalam penelitian ini. 

Hasil uji F diperoleh nilai sig < 0,05 
yaitu 0,000 < 0,05 yang berarti model 
regresi yang digunakan dalam penelitian 
ini layak untuk digunakan sebagai model 
regresi pengujian hipotesis. 

Table 4.3 Regresi Linier Berganda 

 

Unstandardize

d Coefficients 

Unstandard

ized 

Coefficients t Sig 

B 
Std 

Error 
Beta 

(Co

nsta

nt) 

0,429 0,143  3,009 0,003 

X1 0,138 0,036 0,181 3,794 0,000 

X2 0,114 0,041 0,145 2,757 0,006 

X3 0,166 0,055 0,191 3,002 0,003 

X4 0,091 0,045 0,113 2,010 0,045 

X5 0,191 0,053 0,212 3,627 0,000 

X6 0,029 0,041 0,040 0,703 0,483 

X7 0,067 0,052 0,079 1,275 0,204 

Sumber: Data primer diolah 

Model tersebut dapat dituliskan 
dalam persamaan regresi linier berganda 
sebagai berikut: 
Y = 0,429 + 0,181 X1 + 0,145 X2 + 0,191 
X3 + 0,113 X4 + 0,212 X5 + 0,40 X6 + 0,79 

X7 + e 
Pengujian pengaruh variabel gaji 

terhadap pemilihan profesi akuntan 
menjadi akuntan publik secara parsial 
diperoleh nilai uji t 3,794 dengan 
signifikasi sebesar 0,000, pada variabel 
pelatihan profesional diperoleh nilai uji t 
2,757 dengan signifikasi sebesar 0,006. 
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pada variabel pengakuan profesional 
diperoleh nilai uji t 3,002 dengan 
signifikasi sebesar 0,003, pada variabel 
nilai-nilai sosial diperoleh nilai uji t 2,010 
dengan signifikasi sebesar 0,045. 
Berdasarkan nilai signifikasi tersebut, 
menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih 
kecil dari taraf signifikan 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa taraf 5% gaji, 
pelatihan professional, pengakuan 
professional dan nilai-nilai sosial 
berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap profesi 
akuntan publik atau dengan kata lain 
hipotesis 1,2,3,4,5 diterima.  

Pengujian pengaruh variabel 
pertimbangan pasar kerja terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap profesi 
akuntan publik secara parsial diperoleh 
nilai uji t 0,703 dengan signifikasi 
sebesar 0,483. Pada variabel nilai 
intrinsik pekerjaan terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap profesi 
akuntan publik secara parsial diperoleh 
nilai uji t 1,275 dengan signifikasi 
sebesar 0,204. Berdasarkan nilai 
signifikasi tersebut, menunjukkan bahwa 
nilai tersebut lebih besar dari taraf 
signifikan 0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa taraf 5% pertimbangan pasar 
kerja dan nilai intrinsic pekerjaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap profesi 
akuntan publik atau dengan kata lain 
hipotesis 6 dan 7 diterima 
 
5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
diambil kesimpulan bahwa: variabel 
gaji/penghargaan finansial, pelatihan 
professional, pengakuan profesional, 
nilai-nilai sosial, dan lingkungan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap minat 
mahasiswa akuntansi terhadap profesi 
akuntan publik. Variabel pertimbangan 
pasar kerja dan nilai intrinsik pekerjaan 
tidak berpengaruh signifikan terhadap 

minat mahasiswa akuntansi terhadap 
profesi akuntan publik. 
 
5.1. Saran 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan pertanyaan tertutup 
dan pertanyaan terbuka serta data 
wawancara  

b. Memperluas jumlah sampel dari 
perhuruan tinggi lainnya. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan 
menambah factor lain yang 
diindikasikan berpengaruh dalam 
pemilihan profesi akuntan sebagai 
akuntan public.  
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