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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Umum tentang Minat 

Minat diartikan sebagai kehendak, keinginan atau kesukaan (Kamisa dalam 

Ahmadi, 1992). Minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan 

sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting 

dalam mengambil keputusan. Minat dapat menyebabkan seseorang giat 

melakukan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya. Gunarso (dalam 

Ahmadi, 1992). Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk 

melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih Hurlock (dalam 

Ahmadi, 1992). Salah satu teori yang membahas tentang minat berperilaku ini 

adalah Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Fishbein dan 

Ajzen pada tahun 1985. TPB berpendapat bahwa perilaku individu didorong oleh 

minat perilaku. Minat berperilaku itu sendiri adalah fungsi dari sikap individu 

terhadap perilaku (Attitude towardBehaviour/ATB), norma subjektif (Subjective 

Norms/SN), dan persepsi pengendalian perilaku (Perceived Behavioral 

Control/PBC) (Ajzen dan Fishbein, 1985). 

Ketiga faktor utama yang memengaruhi minat tersebut masing-masing 

dibentuk oleh dua komponen. Ajzen (1991) menjabarkan bahwa sikap terhadap 

perilaku (attitude toward behavior) dibentuk oleh: 

a. Behavioral Belief (keyakinan perilaku), yaitu keyakinan bahwa perilaku 

akan menghasilkan suatu keluaran atau keyakinan terhadap adanya 

konsekuensi karena melakukan perilaku tertentu, dan 



6 

 

b. Outcomes Evaluation/Evaluation of the Consequency (evaluasi 

konsekuensi), yaitu evaluasi seseorang terhadap keluaran atau evaluasi 

terhadap konsekuensi dari keyakinan perilaku. 

Norma subjektif (subjective norms) dibentuk oleh: 

a. Normative Belief (keyakinan normatif), yaitu keyakinan terhadap orang 

lain (kelompok acuan atau referensi) bahwa mereka berpikir subjek 

seharusnya atau tidak melakukan suatu perilaku atau keyakinan normatif 

tentang harapan orang lain (kelompok acuan) terhadap dirinya mengenai 

apa yang seharusnya dilakukan, dan 

b. Motivation to Comply (motivasi mematuhi), yaitu motivasi yang sejalan 

dengan keyakinan normatif atau motivasi yang sejalan dengan orang 

yang menjadi kelompok acuan. 

Persepsi pengendalian perilaku (perceived behavioral control) dibentuk 

oleh: 

a. Control Belief (keyakinan pengendalian), yaitu probabilitas bahwa 

beberapa faktor menunjang suatu tindakan/perilaku, dan 

b. Power of Control Factor/Access to the Control Factor (kekuatan faktor 

pengendalian), yaitu akses subjek atau kekuatan subjek terkait faktor- 

faktor yang menunjang perilaku tersebut. 

2.1.1. Pengklasifikasian Minat 

 Minat terbagi menjadi 3 aspek, yaitu, (Hurlock, 1995 : 117): 

a)  Aspek Kognitif 

 Berdasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang pernah dipelajari 

baik di rumah, sekolah dan masyarakat serta dan berbagai jenis media 
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 massa. 

b)  Aspek Afektif 

 Konsep yang membangun aspek kognitif, minat dinyatakan dalam sikap 

terhadap kegiatan yang ditimbulkan minat. Berkembang dari 

pengalaman pribadi dari sikap orang yang penting yaitu orang tua, guru 

dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat 

tersebut dan dari sikap yang dinyatakan atau tersirat dalam berbagai 

bentuk media massa terhadap kegiatan itu. 

c)  Aspek Psikomotor 

 Berjalan dengan lancar tanpa perlu pemikiran lagi, urutannya tepat. 

Namun kemajuan tetap memungkinkan sehingga keluwesan dan 

keunggulan meningkat meskipun ini semua berjalan lambat. 

Macam minat 

Minat dibedakan menjadi 2 yaitu, (Witherington, 1999 : 26): 

a)  Minat primitif 

 Disebut pula minat biologis, yaitu minat yang berkisar soal makanan 

dan kebebasan aktifitas. 

b) Minat kultural 

 Disebut juga minat sosial yaitu minat yang berasal dari perbuatan yang 

 lebih tinggi tarafnya. 

2.1.2. Cara Menimbulkan Minat 

Minat dapat ditimbulkan dengan cara, (Effendi dan Praja, 1993 : 72): 

a) Membangkitkan suatu kebutuhan. 

b) Menghubungkan dengan pengalaman yang lampau. 
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c) Memberikan kesempatan untuk mendapat hasil yang lebih baik. 

2.2. Faktor yang Mempengaruhi Minat 

Menurut Crow (dalam Non, 2013), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

tumbuh berkembang suatu minat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Menurut Syah (dalam Elyani, 2010) faktor internal dan eksternal dijelaskan 

sebagai berikut:  

1. Faktor internal 

Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Contoh: 

siswa kesulitan dalam belajar, maka ia akan belajar sendiri berulang-

ulang, sehingga kesulitan itu dapat teratasi. 

2. Faktor eksternal 

1) Keluarga 

Keluarga memegang peranan penting sebab keluarga adalah sekolah 

pertama dan terpenting. Dalam keluargalah seseorang dapat 

membina kebiasaan, cara berfikir, sikap dan cita-cita yang mendasari 

kepribadiannya.  

2) Teman pergaulan 

Lingkungan pergaulan ini mampu menumbuhkan minat seseorang 

sebagaimana lingkungan keluarga. Bahkan terkadang teman 

bermain/sepergaulan mempunyai pengaruh  yang lebih besar dalam 

menanam benih minat atau cita-cita. 

3) Pemberian metode dalam proses belajar 

Pemberian metode dalam proses belajar termasuk aspek penting 

yang menentukan keberhasilan belajar. Metode mengajar ialah cara 
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yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pelajaran kepada 

pelajar. Karena penyampaian itu berlangsung dalam interaksi 

edukatif, metode mengajar dapat diartikan sebagai cara yang 

dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan 

pelajar pada saat berlangsungnya pengajaran.  

2.3. Menulis 

Menulis adalah sebuah jalan berinteraksi untuk mendapatkan kredibilitas, 

untuk memperoleh legitimasi profesi, memperkuat posisi/jabatan, untuk 

meningkatkan cara pandang, serta untuk mempromosikan profil diri. 

Percy (dalam Raharjo, 2008) menyatakan nilai dan manfaat menulis sebagai 

berikut: 

1. Nilai menulis antara lain: 

a.  Dengan sering menulis, seseorang akan senantiasa bertambah daya 

pikir, kemampuan khayal dan tingkat kecerdasannya (nilai 

kecerdasan). 

b.  Menambah ketekunan kerja dan senantiasa memajukan diri (nilai 

pendidikan), serta percaya diri (kejiwaan). 

c.  Dengan menulis seseorang akan dikenal masyarakat (nilai 

kemasyarakatan). 

d.  Jerih payah penulisan, biasanya akan mendapatkan imbalan dan di 

negara maju, imbalan itu cukup memadai (nilai ekonomi). 

2. Manfaat menulis antara lain: 

a.  Sarana untuk mengekspresikan diri (a tool for self expression). 

b.  Sebagai sarana untuk pemahaman (a tool for understanding). 
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c.  Sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan 

sekelilingnya (a tool for increasing awareness and perception of 

one’s environment). 

d.  Saran untuk meningkatkan kemampuan berbahasa (a tool for 

understanding of and ability to use  the language). 

2.4. Publikasi 

Publikasi merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan. Menurut 

Berlo (dalam Thomas, 2002), media adalah alat atau segala sesuatu yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Surat, 

telepon, telegram, dan teleks adalah media komunikasi yang ditujukan kepada 

orang  tertentu. Sedangkan menurut Effendy (dalam Thomas, 2002) majalah 

organisasi, surat kabar kampus, radio telegrafi, film dokumenter dan televisi 

siaran sekitar merupakan media komunikasi yang ditujukan kepada sekelompok 

orang tertentu.  

Menurut Riwandi (2012), manfaat dari publikasi ilmiah sendiri adalah 

mengenalkan inovasi baru atau wawasan baru bagi masyarakat luas (dalam dan 

luar negeri) termasuk pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan BUMN.  

2.5. Motivasi-motivasi yang Mempengaruhi Minat Menulis dan Minat 

 Publikasi 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk 

menulis dan mempublikasikannya ke publik. Istadi (2007) memberikan alasan 

mengapa seseorang harus menulis dan mempublikasikan karya ilmiah ke dalam 

jurnal ilmiah yaitu untuk berkontribusi dalam pengetahuan, menunjukkan gengsi 

dari penulis itu sendiri (eksistensi diri), menunjukkan reputasi dari pengembangan 
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diri sendiri terhadap apa yang ditulis berdasarkan kritik dan saran dari orang lain 

(aktualisasi diri), dan mendapatkan reward.   

Reward merupakan suatu bentuk respon yang diberikan terhadap apa yang 

sudah dilakukan seseorang sehingga reward sendiri dapat meningkatkan 

produktivitas atau minat seseorang dalam melakukan sesuatu. Hal ini ditunjukkan 

dalam berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan reward mempengaruhi 

minat seseorang dalam melakukan sesuatu. Penelitian dari Andriani (2013)  

menunjukkan bahwa penerapan reward dapat memotivasi siswa dalam belajar. 

Sedangkan Ali dan Hasniati (tanpa tahun) menunjukkan pemberian reward 

mempengaruhi secara positif kinerja pegawai dalam suatu perusahaan. 

Eksistensi dapat diartikan sebagai seseorang melakukan sesuatu untuk 

menunjukkan bahwa dirinya ada dan bermanfaat bagi orang lain (Rafhani, 2013). 

Eksistensi diperlukan karena manusia ingin dipandang sebagai orang yang 

berhasil dalam hidupnya, manusia ingin mempunyai pengaruh terhadap orang 

lain, dan manusia ingin berinteraksi dengan orang lain (Kasali dalam Rafhani, 

2013),  Penelitian dari Stephani (2005) menunjukkan bahwa faktor eksistensi diri 

juga dapat mempengaruhi prestasi kinerja pegawai. 

Aktualisasi diri merupakan suatu dorongan untuk menjadi apa yang 

seseorang harap dan mampu diwujudkan, termasuk pertumbuhan/perkembangan, 

pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan diri. Aktualisasi diri merupakan 

suatu tuntutan kebutuhan yang muncul dalam kehidupan sosial manusia. Tanpa 

aktualisasi diri maka kehidupan sosial manusia dapat mengalami masalah, karena 

tidak akan ada pengakuan dari lingkungan sosial, tidak akan ada kebanggaan diri, 

bahkan mungkin sulit untuk saling mempengaruhi (Wibowo, 2012). Dalam suatu 



12 

 

organisasi yang keanggotaannya mengedepankan idealisme seperti pada lembaga 

pendidikan tinggi, maka aktualisasi diri menentukan motivasi orang-orang yang 

tergabung di dalamnya. Mahasiswa dan dosen selalu akrab dengan idealisme, 

sehingga seharusnya selalu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang mengarah pada 

perwujudan diri (Wibowo, 2012). Hal ini juga diperkuat dengan penelitian 

Wulandari (2011) bahwa aktualisasi diri dapat mempengaruhi komitmen 

karyawan terhadap perusahaannya. 

Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti mencoba membaginya dalam empat 

faktor utama yang dapat mempengaruhi mahasiswa akuntansi untuk menulis dan 

mempublikasikannya. Empat faktor tersebut yaitu: 

1. Motivasi untuk mendapatkan reward 

2. Motivasi untuk menunjukkan eksistensi diri 

3. Motivasi untuk aktualisasi diri 

4. Motivasi untuk berbagi ilmu 

2.5.1. Motivasi untuk Memperoleh Reward 

Reward merupakan suatu bentuk teori reward positif yang bersumber dari 

aliran Behavioristik yang dikemukakan oleh Watson, Ivon Pavlow dan kawan-

kawan dengan teori S-R (Stimulus-Respon) dimana teori ini menjelaskan 

bagaimana respon seseorang terhadap stimulus yang diberikan (Hall, 1978). 

Reward adalah suatu bentuk perlakuan positif subyek. Reward atau penghargaan 

merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan 

kemungkinan terulang kembalinya tingkah laku tersebut. Selain definisi reward 

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Francisca (dalam Ali, tanpa tahun) 

memfokuskan definisi reward sebagai hadiah atau bonus yang diberikan karena 
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prestasi seseorang. Reward dapat berwujud banyak rupa. Paling sederhana berupa 

kata-kata seperti pujian adalah salah satu bentuknya. Reward biasanya digunakan 

untuk mengendalikan jam kerja seseorang dalam organisasi (Ali, tanpa tahun). 

Artinya, dengan reward seseorang bekerja dapat dilakukan tanpa ada kendali 

langsung dari pimpinan, melainkan dapat berjalan apa adanya sesuai evaluasi 

kinerja sebelumnya. Selebihnya, dengan reward seseorang dapat meningkatkan 

cara kerjanya tanpa harus dikendalikan pimpinan. Hal ini juga ditegaskan 

Gouillart and Kelly (Ali, tanpa tahun) bahwa reward yang diperoleh atau 

diharapkan akan diperoleh sebagai konsekuensi dari apa yang mereka kerjakan 

akan merubah perilaku manusia secara fundamental. 

Menurut Mahsun (2006:112), pada dasarnya ada dua tipe reward :  

a. Sosial Reward  

Social reward adalah pujian dan pengakuan diri dari dalam dan luar 

organisasi, yang merupakn factor extrinsic reward yang diperoleh dari 

lingkungannya, seperti financial materi, dan piagam penghargaan.  

b. Psychic Reward  

Psychic Reward datang dari self esteem (berkaitan dengan harga diri), self 

satisfaction (kepuasan diri) dan kebanggaan atas hasil yang dicapai, psychic  

reward adalah instrinsic reward yang datang dari dalam diri seseorang, 

seperti pujian, sanjungan, dan ucapan selamat yang dirasakan pegawai 

sebagian bentuk pengakuan terhadap dirinya dan mendatangkan kepuasan 

bagi dirinya sendiri. 

Menurut Mahsun (2006:113) setidaknya terdapat delapan alasan, mengapa 

reward justru menurunkan motivasi dan produktivitas, antara lain :  



14 

 

1. Terlalu banyak menekankan pada reward moneter. Hal ini sesuai dengan 

apa yang dibutuhkan individu bahwa mereka tidak semuanya merasa 

puas dengan imbalan yang berwujud finansial.  

2. Rasa menghargai pada penerima reward sangat kurang. Reward sering 

diberikan dalam bentuk berwujud tetapi tidak disertai 

penghargaan/pengakuan yang layak.  

3. Banyak yang menerima reward. Semakin banyak yang menerima reward 

dengan nilai yang tidak proposional akan mengurangi motivasi 

seseorang.  

4. Memberikan reward dengan kriteria yang salah. Misalnya hanya diukur 

dari waktu kerja sehingga pegawai hanya termotivasi untuk mempercepat 

pekerjaan tanpa mempertimbangkan hasil  

5. Lamanya penangguhan (delay) antara produktivitas dan reward. Reward 

yang tidak segera diberikan membuat seseorang kurang merasa dihargai.  

6. Kriteria reward sangat fleksibel. Tidak pernah ada ukuran baku dalam 

pemberian reward membuat kesenjangan antara apa yang diharapkan 

seseorang dengan apa yang sebenarnya diterima.  

7. Sarana reward hanya untuk memotivasi jangka pendek. Reward sering 

hanya berpengaruh sementara terhadap motivasi dan kinerja pegawai.  

8. Pemberian kompensasi jajaran top manajemen (eksekutif) yang 

berlebihan. Hal ini dapat mengurangi motivasi pegawai operasional 

karena merasa ada pembedaan yang sangat mencolok dan tidak adil.  

Menulis dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan reward 

seperti yang dikemukakan oleh Istadi (2007). Reward tersebut dapat berupa 
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bentuk finansial, gelar atau jabatan, pujian atau pengakuan dari orang lain. 

Namun, seperti yang telah dijelaskan di atas reward sendiri dapat menjadi salah 

satu penyebab menurunnya motivasi dan produktivitas dalam menulis. 

2.5.2. Motivasi untuk Menunjukkan Eksistensi Diri 

Eksistensi dapat kita ketahui juga sebagai keberadaan dimana keberadaan 

yang di maksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita.  

Adapun kata eksistensi adalah berasal dari kata “ex” berarti keluar, dan 

“sistensi” yang diturunkan dari kata kerja sisto (berdiri, menempatkan). Oleh 

karena itu, kata eksistensi diartikan: manusia berdiri sebagai diri sendiri, dengan 

keluar dari dirinya. Manusia sadar bahwa dirinya ada (Mahmudah, 2009). Chaplin 

(dalam Mulyanto, 2007:18) eksistensi merupakan sebuah pandangan mengenai 

keberadaan manusia, situasinya dalam dunia, kebebasan memilih tujuan hidupnya 

dan berusaha memenuhi memahami arti kehidupannya sendiri. 

Mahmudah (2009) menyatakan ada dua aliran mengenai eksistensi atau 

eksistensialisme yang dianggap lebih relevan bagi orang yang berpendidikan dan 

beragama. Adapun aliran di dalam filsafat eksistensialisme adalah: 

1. Eksistensialisme Teistis 

Eksistensialisme teistis diwakili oleh Soren Kierkegaard (1813-1855). 

Seorang tokoh yang dianggap sebagai Bapak eksistensialisme. Ia berasal 

dari Denmark. Ajarannya mengandung harapan (optimistis) untuk hidup di 

dunia ini. Ia percaya bahwa ada cahaya dalam kegelapan. Ia juga 

berpendapat bahwa eksistensi manusia ialah manusia merasa bersalah 

terhadap Tuhan (Poedjawijatna, 1990:142). Adapun eksistensialisme 

manusia adalah hidup, ketakutan, harapan, putus asa, dan mati, yang 
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kesemuanya itu menjadi pemikiran Kierkegaard. Akan tetapi, dalam situasi 

demikian, percaya kepada Tuhan dapat menolong mengatasi ketakutan dan 

putus asa yang disebabkan oleh kedosaan. Di samping adanya kepercayaan 

demikian, harus pula disertai segala kesungguhan sebagai eksistensi yang 

harus menghadapi realitas. Manusia harus berbuat, bertindak dan 

bereksistensi demi kebebasan dalam keterbatasan dengan adanya mati. 

Kierkegaard berpendapat pula bahwa hanya manusia yang bereksistensi; 

yang bereksistensi setiap saat. Bereksistensi ialah bertindak (Bertens, 

1993:83).  

Manusia bukan saja individu di hadapan dirinya, tetapi juga individu 

di hadapan Tuhan. Dari ajaran tersebut sehingga dikatakan bahwa 

Kierkegaard memandang manusia dalam gerak vertikal yang pada akhirnya 

ke Tuhan.  

2. Eksistensialisme Ateistis 

Jean Paul Sartre dianggap sebagai tokoh eksistensialisme ateistis. Ia 

seorang filsuf Perancis yang lahir pada tahun 1905. Azas pertama ajarannya 

ialah eksistensi adalah keterbukaan. Manusia tidak lain cara ia menjadikan 

dirinya. Ini berarti manusia harus dihadapi sebagai subjek, artinya manusia 

tidak akan selesai dengan ikhtiarnya. Manusia tidak lain adalah tindakannya 

sendiri (Hasan, 1983:5). 

Sartre mengajarkan pula tentang kesadaran. Sadar, berarti sadar 

terhadap sesuatu, sesuatu di luar dirinya. Di sini berarti antara bahwa diri 

seseorang dengan sesuatu yang lain, ada hubungan dan ada komunikasi 

(Drijarka, 1978:63).  
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Ajaran sentral Sartre ialah kemerdekaan karena kemerdekaan itu 

sendiri milik manusia yang azasi. Tanpa kemerdekaan, manusia tidak ada 

artinya lagi. Hal itu menurut Sartre tidak ada determinasi. Sekalipun orang 

dipaksa, didorong atau ditarik umpamanya, manusia tetap mempunyai sikap, 

mau atau tidak mau, maka kemerdekaan dalam arti yang sebenarnya tetap 

ada.  

Manusia mempunyai kemerdekaan untuk bertindak dan berbuat. 

Kemerdekaan adalah mutlak. Kemerdekaan tidak dapat disempitkan 

maknanya bagi manusia, sekalipun maut merupakan batas dari kebebasan. 

Menurut Sartre, batas itu di luar eksistensi manusia. Maut tidak mempunyai 

arti apa-apa dalam hubungannya dengan eksistensi manusia (Drijarka, 

1978:79). 

Menulis dan mempublikasikan karya ilmiah seperti yang 

dikemukakan oleh Istadi (2007) memiliki manfaat yang salah satunya 

adalah menunjukkan gengsi atau kemampuan diri terhadap orang lain 

(eksistensi) sehingga menulis dapat dijadikan suatu alat untuk menunjukkan 

eksistensi diri. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Danish dan Usman 

(2010) yang menunjukkan bahwa selain reward yang dapat mempengaruhi 

kepuasan dan motivasi bekerja, pengenalan diri (recognition) kepada orang 

lain juga berpengaruh terhadap motivasi karyawan dalam bekerja.  Namun, 

apabila melihat dari latar belakang masyarakat Indonesia sendiri yang 

memasukkan unsur spiritual dalam kehidupan duniawinya, eksistensi 

manusia Indonesia khususnya mahasiswa akuntansi yang terwujud dalam 

dua dimensi yaitu spiritual dan sosial diharapkan tak dapat dipisahkan dari 
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kehidupan dan berjalan harmonis seperti yang telah dijelaskan dalam 

pemahaman kebebasan eksistensi teistis Kierkegaard (Juardiman, 2009). 

2.5.3. Motivasi untuk Aktualisasi Diri 

Teori mengenai aktualisasi diri pertama kali dikembangkan oleh Abraham 

Maslow (Wibowo, 2012). Abraham Maslow mengembangkan teori kepribadian 

yang telah mempengaruhi sejumlah bidang yang berbeda, termasuk pendidikan. 

Ini pengaruh luas karena sebagian tingginya tingkat kepraktisan teori Maslow. 

Teori ini akurat menggambarkan realitas banyak dari pengalaman pribadi. Banyak 

orang menemukan bahwa mereka bisa memahami apa kata Maslow. Mereka dapat 

mengenali beberapa fitur dari pengalaman mereka atau perilaku yang benar dan 

dapat diidentifikasi tetapi mereka tidak pernah dimasukkan ke dalam kata-kata. 

Maslow telah membuat teori hierarkhi kebutuhan. Semua kebutuhan dasar 

itu adalah instinctoid, setara dengan naluri pada hewan. Manusia mulai dengan 

posisi yang sangat lemah dan kuno. Bila lingkungan yang benar, orang akan 

tumbuh lurus dan indah, aktualisasi potensi yang telah diwarisi. Jika lingkungan 

tidak “benar” (dan kebanyakan tidak ada) mereka tidak akan tumbuh tinggi dan 

lurus dan indah. Berikut ini lima tingkat kebutuhan menurut teori Maslow 

(Budiati, 2010). 

a. Kebutuhan Fisiologis 

Teori kebutuhan Maslow yang pertama adalah kebutuhan biologis. Mereka 

terdiri dari kebutuhan oksigen, makanan, air, dan suhu tubuh relatif konstan. 

Mereka merupakan kebutuhan yang kuat karena jika seseorang tidak diberi semua 

kebutuhan, fisiologis yang akan datang pertama dalam pencarian seseorang untuk 

kepuasan. 
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b. Kebutuhan Keamanan  

Teori kebutuhan Maslow yang berikutnya adalah ketika semua kebutuhan 

fisiologis puas dan tidak mengendalikan pikiran lagi dan perilaku, kebutuhan 

keamanan menjadi aktif.  

c. Kebutuhan Cinta, sayang dan kepemilikan 

Teori kebutuhan Maslow selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Ketika 

kebutuhan untuk keselamatan dan kesejahteraan fisiologis puas, kelas berikutnya 

kebutuhan untuk cinta, sayang dan kepemilikan dapat muncul. Maslow 

menyatakan bahwa orang mencari kasih sayang untuk mengatasi perasaan 

kesepian dan keterasingan. Ini melibatkan cinta, kasih sayang dan rasa memiliki. 

d. Kebutuhan Esteem 

Ketika tiga kelas pertama kebutuhan dipenuhi, kebutuhan untuk harga diri 

bisa menjadi dominan. Ini melibatkan kebutuhan baik harga diri dan mendapat 

penghargaan dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk tegas, dan rasa 

hormat dari orang lain. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, orang merasa percaya diri 

dan berharga sebagai orang di dunia. Ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, orang 

merasa rendah, lemah, tak berdaya dan tidak berharga. 

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Tingkat kebutuhan terakhir adalah ketika semua kebutuhan di atas 

terpenuhi, maka kebutuhan untuk aktualisasi diri diaktifkan. Maslow 

menggambarkan aktualisasi diri sebagai orang perlu untuk menjadi dan 

melakukan apa yang orang itu “lahir untuk dilakukan.” “Seorang musisi harus 

bermusik, seniman harus melukis, dan penyair harus menulis.” Kebutuhan ini 

membuat diri mereka merasa dalam tanda-tanda kegelisahan. Orang itu merasa di 

http://hipni.blogspot.com/2012/09/teori-kebutuhan-maslow.html


20 

 

tepi, tegang, kurang sesuatu, singkatnya, gelisah. Jika seseorang lapar, tidak aman, 

tidak dicintai atau diterima, atau kurang harga diri, sangat mudah untuk 

mengetahui  orang itu gelisah. Hal ini tidak selalu jelas apa yang seseorang 

inginkan ketika ada kebutuhan untuk aktualisasi diri. 

“Setiap orang harus berkembang sepenuh kemampuannya”. Pemaparan 

tentang kebutuhan psikologis untuk menumbuhkan, mengembangkan dan 

menggunakan kemampuan, oleh Maslow disebut aktualisasi diri, merupakan salah 

satu aspek penting teorinya tentang motivasi pada manusia. Lebih lanjut 

aktualisasi diri adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya 

sendiri (self fulfilment), untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi 

apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas 

mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang dapat mencapai tingkat 

aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, memperoleh kepuasan dari 

kebutuhan-kebutuhan yang orang lain bahkan tidak menyadari ada kebutuhan 

semacam itu. Mereka mengekspresikan kebutuhan dasar kemanusiaan secara 

alami, dan tidak mau ditekan oleh budaya. Dalam aktualisasi diri yang optimal 

terkandung dua unsur penting yang terintegrasi yakni kepuasan diri dan kepuasan 

lingkungan oleh prestasi optimal yang diraih berkat upaya keras yang bisa 

membutuhkan waktu bertahun – tahun. Tentu saja, proses pencapaian aktualisasi 

diri baru akan teraih bila lingkungan secara kondusif memberi kesempatan bagi 

kebebasan individu untuk berlatih mengembangkan potensinya secara optimal 

yang dibantu melalui proses pendidikan (Farit, 2008). 

Widyastuti dan Harsiwi (2001) pernah melakukan penelitian yang berjudul 

produktivitas kerja dan kesempatan aktualisasi diri dosen wanita pada perguruan 
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tinggi swasta di Kopertis wilayah V (Widyastuti, 2001). Dalam penelitiannya, 

Widyastuti berkesimpulan bahwa aktualisasi diri dapat diwujudkan melalui unjuk 

kompetensi di bidang keilmuan. Karenanya kemudian dapat diprediksikan bahwa 

melalui penelitian maka kebutuhan aktualisasi diri dosen dapat terpenuhi, mengingat 

penelitian merupakan salah satu media unjuk kompetensi di bidang keilmuan.  

2.5.4. Motivasi untuk Berbagi Ilmu 

Bila ada istilah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela maka ilmu 

juga bisa diatikan sebagai penerang dunia. Karena ibarat hidup tanpa ilmu maka 

kita akan hidup dalam sebuah kegelapan yang tanpa  berujung. Oleh karena itu 

penting bagi kita untuk selalu mencari dan memperdalam ilmu supaya kita bisa 

mengikuti perkembangan jaman tanpa dihantui rasa ketakutan karena kedangkalan 

ilmu yang kita miliki. 

Dalam bukunya, Jujun (2009:9) menjelaskan tentang hakekat ilmu. Ilmu 

merupakan pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu yang dinamakan 

metode keilmuan. Atau dapat dikatakan, ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh 

dengan menerapkan metode keilmuan. 

Kosasih (2012) menyatakan bahwa motivasi intrinsik yang mendorong 

dosen untuk melakukan penelitian selain rasa senang dalam melakukan penelitian 

juga karena ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan berbagi ilmu tersebut 

kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa 

akuntansi sendiri, didorong untuk melakukan kegiatan penelitian, bukan hanya 

untuk skripsi saja, melainkan untuk meningkatkan kualitas diri sebagai seorang 

ilmuwan muda (Dariyo, 2004). 
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2.6. Perumusan Hipotesis Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di tiga Perguruan 

Tinggi Negeri (PTN) di kota Malang. Peneliti mengambil beberapa variabel yang 

dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian. Variabel-variabel tersebut yaitu 

motivasi untuk mendapatkan reward, motivasi untuk menunjukkan eksistensi diri, 

motivasi untuk aktualisasi diri, dan motivasi untuk berbagi ilmu.  

Erwin (2012) menyatakan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang 

signifikan bagi dosen untuk melakukan penelitian. Hasil serupa juga ditunjukkan 

dalam penelitian Ali dan Hasniati (tanpa tahun) bahwa reward and punishment 

membuat karyawan untuk termotivasi dalam bekerja. Sedangkan dalam penelitian 

Masruroh (2007) menyatakan bahwa metode reward and punishment berpengaruh 

secara signifikan bagi motivasi belajar Qu-ran-Hadits di MAN Kandangan Kediri. 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut hipotesis berikut diujikan oleh peneliti:  

H1 : Motivasi untuk mendapatkan reward (R) berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi dalam menulis dan mempublikasikan karya ilmiah (M) 

 Penelitian oleh Rizwan dan Usman (2010) menunjukkan bahwa selain 

reward yang dapat mempengaruhi kepuasan dan motivasi bekerja, pengenalan diri 

(recognition) kepada orang lain juga berpengaruh terhadap motivasi karyawan 

dalam bekerja. Stephani (2005) juga menunjukkan bahwa kebutuhan eksistensi 

diri berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja pegawai. Riyanti (2010) 

menyatakan dalam kesimpulannya bahwa tujuan pengguna Facebook saat ini 

adalah untuk ajang penampilan dirinya kepada orang lain (eksistensi diri). 

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut hipotesis berikut diujikan oleh peneliti:  
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H2 : Motivasi untuk menunjukkan eksistensi diri (E) berpengaruh terhadap 

minat mahasiswa akuntansi dalam menulis dan mempublikasikan karya 

ilmiah (M) 

Maulana dan Heriyanto (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

selain keteladanan pimpinan dan balas jasa (reward), aktualisasi diri pegawai juga 

mempengaruhi disiplin kerja pegawai tersebut. Erwin (2012) juga menunjukkan 

aktualisasi diri berpengaruh terhadap motivasi dosen dalam melakukan penelitian. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Wulandari (2011) dalam penelitiannya yang  

menunjukkan bahwa aktualisasi diri karyawan berpengaruh terhadap komitmen 

karyawan terhadap organisasinya. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut 

hipotesis berikut diujikan oleh peneliti: 

H3 : Motivasi untuk aktualisasi diri (A) berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi dalam menulis dan mempublikasikan karya ilmiah (M) 

Kosasih (2012) menyatakan bahwa motivasi dosen dalam melakukan 

penelitian adalah untuk pengembangan ilmu dan berbagi ilmu tersebut kepada 

masyarakat. Hal serupa ditunjukkan dalam penelitian Syamsuddin terhadap dosen 

di Lembaga Penelitian UII Yogyakarta (1998) adalah karena ingin 

mengembangkan dan berbagi ilmu pengetahuan bagi orang lain (48%), karena 

tuntutan lembaga (21%), ingin menambah penghasilan (15%) dan mencari angka 

kredit (16%). Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut hipotesis berikut diujikan 

oleh peneliti: 

H4 : Motivasi untuk berbagi ilmu (I) berpengaruh terhadap minat 

mahasiswa akuntansi  dalam menulis dan mempublikasikan karya ilmiah 

(M) 
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Model Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam 

Gambar2.1 berikut ini : 

Gambar 2.1 

Model Pengujian Hipotesis 
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