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BAB IV 

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penyebaran Kuesioner  

 

 Berdasarkan pada hasil penyebaran kuesioner penelitian ini peneliti secara 

langsung menyebarkan kepada responden di tempat. Tabel berikut menunjukkan 

distribusi responden pada masing – masing Universitas :  

Tabel 4.1. 

Jumlah Responden Penelitian 

No Nama Universitas  
 Kuesioner 

dibagikan  

Kuesioner 

kembali 

Kuesioner 

dapat diolah 

1 Unika Soegijapranata 35 26 23 

2 Universitas Diponegoro Semarang 35 35 34 

3 Universitas Negeri Semarang  30 25 22 

4 Universitas Sultan Agung Semarang  25 20 15 

5  Universitas Dian Nuswantoro 25 20 16 

 TOTAL 150 126 110 

 

 Responden yang terdapat pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi 

semester genap tahun ajaran 2016/2017 yang telah terakreditasi A sesuai data 

BAN-PT terbaru tahn 2017. Dari hasil penyebaran kuesioner terdapat 110 

kuesioner yang diisi dan dapat diolah. Dari 150 kuesioner yang disebar, ternyata 

hanya 126 kuesioner yang kembali dan 110 kuesioner yang dapat diolah.   
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4.2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

 

4.2.1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian 

validitas berikut ini dilakukan dengan menggunakan metode product 

moment. Model pengujian Cronbach Alpha menunjukkan validitas 

indikator dengan ketentuan indikator dinyatakan valid ketika indikator 

tersebut memiliki nilai Cronbach Alpha if Item Deleted yang lebih kecil 

dari nilai cronbach alpha instrumen, sedangkan indikator yang memiliki 

nilai lebih besar dinyatakan tidak valid.  

Tabel 4.2. 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Locus of Control (1) 

Variabel/Indikator Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Keterangan 
if item Deleted 

LOC1 0,721 0,723 Gugur 

LOC2 0,721 0,711 

 LOC3 0,721 0,695 

 LOC4 0,721 0,724 Gugur 

LOC7 0,721 0,68 

 LOC8 0,721 0,699 

 LOC10 0,721 0,702 

 LOC11 0,721 0,666 

 LOC12 0,721 0,7 

 LOC14 0,721 0,688 

 LOC15 0,721 0,717 

       Sumber : Lampiran 3, Uji validitas dan reliabilitas 
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Dapat dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa nilai cronbach 

alpha sebesar 0,721, sedangkan indikator LOC1 dan LOC4 memiliki nilai 

lebih besar dari cronbach alpha sehingga dinyatakan tidak valid atau gugur 

dan sehingga harus dilakukan pengujian ulang dengan hasil sebagai 

berikut :  

Tabel 4.3. 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Locus of Control (2) 

Variabel/Indikator Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Keterangan 
if item Deleted 

LOC2 0,729 0,73 Gugur 

LOC3 0,729 0,707 
 

LOC7 0,729 0,687 
 

LOC8 0,729 0,707 
 

LOC10 0,729 0,71 
 

LOC11 0,729 0,668 
 

LOC12 0,729 0,697 
 

LOC14 0,729 0,692 
 

LOC15 0,729 0,739 Gugur 

      Sumber : Lampiran 3, Uji validitas dan reiabilitas 

Dapat dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa nilai cronbach alpha 

sebesar 0,729 sedangkan indikator LOC2 dan LOC15 memiliki nilai lebih besar 

dari cronbach alpha sehingga dinyatakan tidak valid atau gugur dan harus 

dilakukan pengujian ulang dengan hasil sebagai berikut :  
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Tabel 4.4. 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Locus of Control (3) 

Variabel/Indikator Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 

Keterangan 
if item Deleted 

LOC3 0,747 0,736 Valid 

LOC7 0,747 0,699 Valid 

LOC8 0,747 0,729 Valid 

LOC10 0,747 0,733 Valid 

LOC11 0,747 0,691 Valid 

LOC12 0,747 0,718 Valid 

LOC14 0,747 0,711 Valid 

       Sumber : Lampiran 3, Uji validitas dan reliabilitas 

Dapat dilihat pada tabel di atas diketahui bahwa nilai cronbach 

alpha sebesar 0,747, dan semua indikator yang diuji memiliki nilai 

Cronbach Alpha if Item Deleted lebih kecil dari cronbach alpha sehingga 

dapat disimpulkan semua indikator valid. 

Tabel 4.5. 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Kinerja Individu 

Variabel/Indikator 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Keterangan 

if item Deleted 

K1 0,701 0,691 Valid 

K2 0,701 0,636 Valid 

K3 0,701 0,653 Valid 

K4 0,701 0,634 Valid 

K5 0,701 0,692 Valid 

K6 0,701 0,654 Valid 

Sumber : Lampiran 3, Uji validitas dan reliabilitas 
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Dapat dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa nilai cronbach alpha 

sebesar 0,701, dan semua indikator yang diuji memiliki nilai Cronbach Alpha if 

Item Deleted lebih kecil dari cronbach alpha sehingga dapat disimpulkan semua 

indikator valid.  

4.2.2. Hasil Uji Reliabilitas 

 

Untuk pengujian reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil dari 

kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas  

Tabel 4.6. 

Hasil Pengujian Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel Reliability Keterangan 

Locus of Control 0,747 Reliabilitas Tinggi 

Kinerja 0,701 Reliabilitas Tinggi 

Sumber : Lampiran 3, Uji validitas dan reliabilitas 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

variabel yaitu Locus of Control dan Kinerja Individu pada penelitian ini 

memiliki nilai yang berbeda. Variabel Locus of Control memiliki 

Cronbach Alpha 0,747 artinya memiliki reliabilitas tinggi. Sedangkan 

variabel Kinerja memiliki Cronbach Alpha 0,701 yang dapat katakan 

bahwa variabel Kinerja memiliki reliabilitas tinggi. Variabel yang 

memiliki reliabilitas tinggi artinya dapat diolah pada pengujian 

selanjutnya. 

 



35 
 

4.3. Gambaran Umum Responden  

Sebelum melakukan pembahasan lebih mendalam mengenai hasil dari 

penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan membahas mengenai gambaran 

umum responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. berikut adalah 

gambaran umum responden :  

Tabel 4.7. 

Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Keterangan Jumlah (orang) % 

1 Jenis Kelamin :   

A Laki-laki 52 47,3 % 

B Perempuan 58 52,7 % 

 Total :  100 % 100 % 

Sumber : Lampiran 2, gambaran umum responden 

 Dilihat dari tabel gambaran responden di atas bahwa responden berjenis 

kelamin laki-laki berjumlah 52 orang (47,2 %) dan sisanya responden 

berjenis kelamin perempuan berjumlah 58 orang (52,7 %). 

Tabel 4.8. 

Gambaran Umum Responden Universitas 

No Keterangan Jumlah (orang) % 

1 Universitas :   

a Unika 23 20,9 % 

b Undip 34 30,9 % 

c Unnes 22 20    % 

d Unisula 15 13,6  % 

e Udinus 16 14,5 % 

 Total :  110 100 % 

Sumber : Lampiran 2, gambaran umum responden 
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Dapat dilihat dari tabel gambaran umum diatas bahwa responden mahasiswa 

yang berkuliah di Unika berjumlah 23 orang (20,6 %), mahasiswa Undip 

berjumlah 34 orang (30,9 %), mahasiswa Unnes berjumlah 22 orang (20 %),  

mahasiswa Unisula berjumlah 15 orang (13,6 %), dan sisanya mahasiswa 

Udinus berjumlah 16 orang (14,5 %) 

 

Tabel 4.9. 

Gambaran Umum Universitas dan Compare Mean 

 

Sumber : Lampiran 4, statistik deskriptif 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata instrumen variabel pada 

masing-masing Universitas dapat dikatakan tinggi.  

 

4.4. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel 

penelitian. Untuk mengetahui statistik deskriptif pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut  

Locus of Control Kinerja

L 52 4,352 3,83

P 58 4,359 4,023

Unika 23 4,06 3,81

Undip 34 3,96 3,75

Unnes 22 4,02 3,91

Unisula 15 4,35 4

Udinus 16 4,58 4,46

Jumlah
Mean

Universitas

Jenis Kelamin

Keterangan



37 
 

Tabel 4.10. 

Statistik Deskriptif Penelitian 

 

       Sumber : Lampiran 4, statistif deskriptif 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa skor rata-rata empiris jawaban 

responden untuk variabel Locus of Control adalah 4,35 dan termasuk 

kategori tinggi. Yang artinya responden pada penelitian ini memiliki 

tingkat keyakinan atas kejadian yang menimpa dirinya dikendalikan oleh 

faktor internal. Jadi seringkali ia percaya bahwa berbagai peristiwa yang 

menimpanya atau keberhasilan dalam hidupnya merupakan usaha mereka 

sendiri. 

Untuk variabel Kinerja Individu memiliki skor rata-rata empiris 

sebesar 3,93 dan termasuk kategori tinggi. Artinya bahwa responden 

memiliki kinerja yang sangat baik dalam hal kualitas pekerjaan, kuantitas 

pekerjaan, kreatifitas dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan, 

kemandirian melaksanakan pekerjaan, dan komitmen terhadap organisasi 

atau pekerjaan.  

 

 

Ket 
Kisaran  Kisaran 

Mean 
Rentang skala 

Keterangan 
Aktual Teoritis Rendah Sedang Tinggi 

LOC 3,14 – 5,00 1 - 5  4,35 1 - 2,33 2,34 - 3,66 3,67 - 5 Tinggi 

KI 3 – 5 1 - 5 3,93 1 - 2,33 2,34 - 3,66 3,67 - 5 Tinggi 
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4.5. Uji Asumsi Klasik 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah gender memoderasi 

hubungan antara Locus of Control Internal dengan Kinerja. Oleh karena 

itu akan dilakukan uji asumsi klasik seperti berikut :  

 4.5.1. Uji Normalitas  

Pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi variabel dependen dan variabel independen  

terdistribusi normal atau tidak normal.  

Tabel 4.11. 

Uji Normalitas Hipotesis 

 
Kolmogorov-Smirnov Z 

Test Statistic 1,029 

Sig. (2-tailed) 0,24 

Sumber : Lampiran 5, uji asumsi klasik 

 

 Berdasarkan pada tabel uji normalitas diatas diketahui bahwa nilai 

signifikansi Sebesar 0,24 atau di atas 0,1. Sehingga dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa data residual pada penelitian ini berdistribusi 

normal. 

4.5.2. Uji Multikolinearitas 

Pada hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan dengan 

melihat angka VIF dan Tolerance. Setelah dilakukan uji 

multikolinieritas maka tampak bahwa model tersebut masih belum 
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lolos multikolinieritas. Sehingga dilakukan pengobatan dengan cara 

melakukan mean cetering dari masing-masing variabel, yaitu dengan 

mengurangkan setiap data dari  masing masing variabel pengujian. 

Maka dapat dilihat hasilnya seperti berikut ini :  

Tabel 4.12. 

Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

Locus of Control 0,702 1,425 

Gender 0,875 1,143 

LOCG 0,787 1,27 

Sumber : Lampiran 5, uji asumsi klasik 

 

 

 Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa semua variabel 

yang digunakan menunjukan nilai tolerance kurang dari 1 dan jika dilihat 

dari nilai VIF tidak ada variabel independen yang nilai VIF nya lebih dari 

10. Hal tersebut berarti bahwa variabel independen pada pengujian ini 

menunjukkan tidak adanya korelasi yang kuat antar variabel. 

 

4.5.3. Uji Heterokedastisitas  

Pengujian heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian. Berdasarkan 

pengujian yang telah dilakukan maka hasil pengujian 

heterokedastisitas adalah sebagai berikut :  

 



40 
 

Tabel 4.13. 

Hasil Pengujian Heterokedastisitas 

Variabel T Sig. 

Locus of Control 0,765 0,446 

Gender -0,779 0,438 

LOCG -1,029 0,306 

 Sumber  : Lampiran 5, uji asumsi klasik 

 

Berdasarkan hasil pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada 

tabel di atas yang menunjukkan bahwa signifikansi dari tiap variabel lebih 

dari 0,1 yang artinya dalam model pegujian ini tidak terdapat 

heterokedastisitas.  

 

4.6. Pengujian Hipotesis (Model Regresi) 

 

Pada tabel dibawah ini merupakan hasil dari analisis regresi linier 

berganda model moderasi dalam penelitian ini, berdasarkan lampiran yang 

hasilnya adalah sebagai berikut :  
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Tabel 4.14. 

Model Regresi Hipotesis 

 

B 
Std. 
Error 

Beta t Sig 

(Constant) -0,012 0,051 
 

-0,239 0,811 

Locus of Control 0,304 0,116 0,289 2,622 0,01 

Gender 0,096 0,102 0,093 0,94 0,349 

LOCG 0,15 0,227 0,069 0,664 0,508 

F 3,768 
    

Sig F 0,013 
    

Adj R2 0,071 
    

Sumber : Lampiran 6, Pengujian hipotesis  

 

KM = -0,012 + 0,304 LC + 0,096 JK + 0,15 LC*JK  (1) 

KM = -0,012 + 0,304 LC   (JK=0)  (1a) 

KM = 0,084 + 0,454 LC   (JK=1)  (1b) 

Berdasarkan hasil output SPSS di atas tampak bahwa koefisien 

interaksi Locus of Control dan Gender atau Jenis Kelamin 0,15 (t=0,664) 

< t tabel α (1,658), sehingga interaksinya tidak signifikan secara statistik. 

Dengan kata lain dapat diartikan bahwa hipotesis pada penelitian ini 

ditolak.  

Dapat juga dilihat dari hasil pengujian regresi yang dilakukan 

berdasarkan tabel di atas bahwa interaksi antara Locus of Control dengan 

Gender memiliki nilai signifikansi sebesar 0,508 atau > 0,1 yang berarti 
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hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak. Dengan kata lain variabel Gender 

atau Jenis Kelamin tidak dapat memoderasi hubungan antara Locus of 

Control Internal terhadap Kinerja.  

Pada model penelitian hipotesis 1 memiliki nilai F sebesar 3,768 

dengan tingkat signifikansi 0,013. Dengan nilai signifikansi  > 0,1 dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi Kinerja. Sehingga dengan kata lain interaksi antar Locus of 

Control Internal dengan Gender tidak dapat mempengaruhi Kinerja.  

Untuk nilai adjusted R square menunjukkan nilai sebesar 0,071 

atau sebesar 7,1 %. Hal tersebut berarti bahwa interaksi antara variabel 

Locus of Control Internal dengan Gender hanya menjelaskan 7,1 % variasi 

dari Kinerja, sedangkan 92,9 % sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model.  

 4.7. Alasan Penolakan Hipotesis 

 

Berdasarkan pada pengujian yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa Gender tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel Locus of 

Control Internal dan Kinerja yang artinya hipotesis pada penelitian ini 

ditolak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana Gender 

kurang bisa mengidentifikasi hubungan antara Locus of Control Internal 

dengan Kinerja. Untuk pengujian pengaruh antara Locus of Control 

Internal terhadap Kinerja signifikan, artinya semakin tinggi Locus of 

Control Internal seseorang maka Kinerjanya akan semakin baik. Dimana 
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Locus of Control Internal sendiri merupakan tingkat kepercayaan yang ada 

pada diri seseorang atas sesuatu yang terjadi dalam hidupnya merupakan 

hasil dari usaha mereka sendiri. 

 Namun apabila ditambahkan Gender sebagai variabel pemoderasi 

hubungan antara Locus of Control Internal dan Kinerja maka kurang bisa 

teridentifikasi. Dimana gender tidak bisa dijadikan variabel pemoderasi 

antara hubungan Locus of Control Internal dengan Kinerja. Namun apabila 

menghilangkan variabel Gender pada hubungan antara Locus of Control 

Internal dengan Kinerja maka hasilnya akan berbeda atau hipotesis bisa 

diterima. Pada kenyataannya perempuan dan laki-laki tidak bisa 

dikategorikan mana yang memiliki Locus of Control Internal lebih tinggi 

sehingga dapat mempengaruhi tingkat kinerja seseorang. Hal tersebut 

dibuktikan dengan pengujian compare mean yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya,  

Tabel 4.15 

Compare Mean 

 

Sumber : Lampiran 4, statistik deskriptif 

  Dapat dilihat pada tabel diatas mean Laki-laki sebesar 4,35 dan 

perempuan sebesar 4,35 yang dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang 
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signifikan antara Laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak dapat 

ditentukan mana yang memiliki Locus of Control Internal yang lebih 

tinggi antara laki-laki dan perempuan.  

Dari beberapa pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

Locus of Control Internal berpengaruh terhadap gender atau jenis kelamin 

yang  ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 4.16 

 

 Sumber: Lampiran 4, statistik deskriptif 

 

   Dari tabel pengujian di atas menunjukkan nilai sig. 0,000 kurang 

dari 0,1 yang artinya Locus of Control Internal mempengaruhi Gender. 

Dimana gender mempengaruhi kepercayaan seseorang terhadap segala 

sesuatu yang terjadi dalam dirinya tergantung dari usahanya sendiri. Pada 

beberapa pengujian yang telah dilakukan salah satunya adalah Uji 

pengaruh Locus of Control Internal terhadap gender seperti pada tabel 

4.16 hasilnya Gender dapat mempengaruhi Locus of Control dimana pada 

perempuan lebih memiliki Locus of Control Internal dari pada laki-laki. 

Pengujian lain yaitu uji Locus of Control Internal terhadap Kinerja juga 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -,893 ,390  -2,287 ,024 

RTLOC ,338 ,092 ,332 3,662 ,000 

a. Dependent Variable: G 
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hasilnya signifikan Locus of Control Internal mempengaruhi Kinerja yang 

artinya apabila seseorang memiliki Locus of Control yag lebih tinggi maka 

Kinerjanya akan semakin baik. Dengan demikian kemungkinan gender 

tidak bisa memoderasi hubungan antara Locus of Control Internal dengan 

Kinerja karena antar variabel satu sama lain berpengaruh. Oleh karena itu 

seharusnya Gender bukan menjadi variabel moderasi melainkan sebagai 

variabel intervening. Gender dapat dikatakan tidak bisa menjadi variabel 

pemoderasi antara hubungan Locus of control Internal terhadap kinerja. 

Berikut adalah hasil intervening variabel :  

Tabel 4.17 

Tabel hasil uji intervening 

 

 

 

 

 

 

 

 Output spss di ata menunjukkan nilai standardized beta Locus of Control 

pada tabel yang pertama sebesar 0,332 dan signifikan pada 0,000 yang 

berarti Locus of Control Internal mempengaruhi Gender. Pada output tabel 

yang kedua nilai standardized beta Locus of Control dan Gender semuanya 

signifikan 




