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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1. Identitas Responden  

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 

angkatan 2016 Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas berakreditasi A. 

Dimana pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yaitu: 

1. Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai lulusan dengan 

basis pengetahuan seperti manajemen akuntansi, ekonomi, manajemen 

pemasaran, manajemen operasi dan produksi dan sebagainya.  

2. Mahasiswa angkatan 2016 adalah waktu yang tepat dalam memilih jurusan. 

Karena dua tahun pertama saat mereka masuk kuliah waktu yang tepat dalam 

memilih jurusan yang mereka ambil saat mereka benar-benar memutuskan 

untuk memilih jurusan itu sebelum mereka masuk kuliah. 

3. Dimana Perguruan tinggi jenis Universitas menyelenggarakan pendidikan 

akademik dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. 

4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis perguruan tinggi di kota Semarang 

jenis Universitas dan akreditasi A. Pemilihan universitas  dengan tingkat 

akreditas A karena universitas dengan tingkat akreditas A merupakan 

perguruan tinggi favorit dengan jumlah mahasiswa yang cukup  banyak 

daripada perguruan tinggi yang kurang favorit yaitu tidak berjenis  universitas 

dan tidak pula terakreditasi A. 



59 
 

 
 

5. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bersedia dan terlibat dalam 

menjadi partisipan dalam mengisi kuesioner.   

Tabel 4.1 

Data kuesioner yang disebar  

Universitas 

Kuesioner 

yang disebar 

Kuesioner 

yang kembali 

kuesioner yang 

dapat diolah  

Unika 25 23 20 

Undip 35 32 30 

Unnes 35 31 29 

Udinus 35 31 30 

Total  130 117 109 

Sumber: data primer yang diolah,2017 

Dari 120 kuesioner yang disebar di 4 Universitas, dimana 117 kuesiner 

yang kembali dan 109 kuesioner yang dapat diolah. 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Dari hasil 109 responden yang berpatisipasi dan kuesioner yang dapat 

diolah berikut ini  adalah gambaran umum responden dari 4 universitas yang 

ada di kota Semarang: 
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Tabel 4.2 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan Jumlah Presentase 

Jurusan 
Non akuntansi 67 61.5% 

Akuntansi 42 38.5% 

Total  109 100% 

Jenis Kelamin 
Perempuan 58 53.2% 

Laki-laki 51 46.8% 

Total  109 100% 

Usia 

19-20 tahun 107 98.2% 

21-22 tahun 2 1.8% 

Total  109 100% 

Universitas 

Unika 20 18.3% 

Undip 33 30.3% 

Unnes 27 24.8% 

Udinus 29 26.6% 

Total  109 100% 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Dari tabel 4.2 Jurusan non akuntansi sebanyak 67 responden atau 61.5% 

sementara jurusan akuntansi 42 responden atau 38.5%. Berdasarkan jenis 

kelamin perempuan sebesar 58 responden atau 53.2% sementara laki-laki 51 

responden atau  46.8%. Berdasarkan usia, usia 19-20 tahun sebesar 107 

responden atau 98.2% dan usia 21-22 tahun sebanak 2 responden atau 1.8%. 

Universitas yang ada dimana 20 responden atau 18.3% kuliah di Unika, 33 

responden atau 30.3% kuliah di Undip, 27 responden atau 24.8% kuliah di Unnes 

dan 29 responden atau 26.6% kuliah di Udinus. 
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4.3. Deskriptif Statistik 

Tabel 4.3 

Deskriptif Statistik 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean 

Katagori 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Faktor 

Lingkungan 1-5 1.10 -3.30 2.18 1 - 2.33 2.34-3.67 3.68-5 Rendah 

Faktor 

Harapan Karir 1-5 1.22-4.33 2.58 1 - 2.33 2.34-3.67 3.68-5 Sedang 

Faktor 

Persepsi 

Profesi 

Akuntansi 1-5 1.62-3.88 2.69 1 - 2.33 2.34-3.67 3.68-5 Sedang 

Faktor 

Karakteristik 

Pribadi 1-5 1.33.4.17 2.71 1 - 2.33 2.34-3.67 3.68-5 Sedang 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Dari tabel 4.3 diatas faktor lingkungan memiliki kisaran teoritis 1 sampai 5 

sementara kisaran aktual 1.10-3.30. Faktor lingkungan ini memiliki mean 2.18 

memiliki katagori yang rendah. Berarti pengaruh  faktor lingkungan  terhadap 

mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi cukup rendah. 

Faktor harapan karir memiliki kisaran teoritis 1 sampai 5 sementara kisaran 

aktual 1.22 sampai 4.33. Faktor harapan karir memiliki mean sebesar 2.58 

memiliki katagori yang sedang. Berarti pengaruh faktor harapan karir terhadap 

mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi cukup. 

Faktor persepsi profesi akuntansi memiliki kisaran teoritis 1 sampai 5 

sementara kisaran aktual 1.62 sampai 3.88. Faktor persepsi profesi akuntansi 

memiliki mean sebesar 2.69 memiliki katagori yang sedang. Berarti pengaruh 



62 
 

 
 

faktor persepsi profesi akuntansi terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi cukup.  

Faktor karakteristik pribadi memiliki kisaran teoritis 1 sampai 5 sementara 

kisaran aktual 1.33 sampai 4.17. Faktor karakteristik pribadi memiliki mean 

sebesar 2.71 memiliki katagori yang sedang. Berarti pengaruh faktor karakteristik 

pribadi terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi cukup. 

4.4. Compare Mean 

Tabel 4.4 

Compare Mean 

Keterangan Jumlah FL Sig FHK Sig FPPA sig FKP Sig 

Jurusan 

Non 

akuntansi 67 1.95 

0.00 

2.01 

0.00 

2.53 

0.00 

2.49 

0.00 
Akuntansi 42 2.57 3.50 2.93 3.06 

Total  109 2.18 2.58 2.59 2.71 

Jenis 

Kelamin 

Perempuan 58 2.15 

0.34 

2.53 

0.48 

2.66 

0.54 

2.72 

0.76 Laki-laki 51 2.23 2.64 2.72 2.69 

Total  109 2.18 2.58 2.59 2.71 

Usia 

19-20 tahun 107 2.19 

0.67 

2.58 

0.74 

2.69 

0.54 

2.70 

0.27 21-22 tahun 2 2.05 2.77 2.50 3.08 

Total  109 2.18 2.58 2.59 2.71 

Universitas 

Unika 20 2.21 

0.15 

2.55 

0.39 

2.66 

0.12 

2.77 

0.30 

Undip 33 2.30 2.54 2.82 2.77 

Unnes 27 2.18 2.81 2.70 2.74 

Udinus 29 2.03 2.45 2.55 2.56 

Total  109 2.18 2.58 2.59 2.71 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 
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Dari tabel 4.4 dimana jurusan akuntansi lebih besar daripada yang non 

akuntansi, berarti mahasiswa jurusan akuntansi dalam memilih jurusan akuntansi 

didalam memilih jurusan akuntansi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor 

harapan karir, faktor persepsi profesi akuntansi faktor karakteristik pribadi. 

Berdasarkan jenis kelamin mahasiswa perempuan dalam memilih jurusan 

akuntansi dipengaruhi oleh faktor karakteristik pribadi dan mahasiswa laki-laki 

dalam memilih jurusan akuntansi dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor 

harapan karir, faktor persepsi profesi akuntansi. Berdasarkan usia dimana usia 

19-20 tahun dalam memilih jurusan akuntansi dipengaruhi oleh faktor lingkungan  

dan faktor persepsi profesi akuntansi  sementara usia 21-22 tahun dalam memilih 

jurusan akuntansi dipengaruhi oleh dan faktor harapan karir dan faktor 

karakteristik pribadi. Berdasarkan universitas dimana mahasiswa Undip dalam 

memilih jurusan akuntansi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor 

persepsi profesi akuntansi dan faktor karakteristik pribadi semantara mahasiswa 

Unnes dalam memilih jurusan akuntansi dipengaruhi oleh faktor harapan karir 

sementara mahasiswa Unika dalam memilih jurusan akuntansi dipengaruhi oleh 

faktor karakteristik pribadi.  

4.5. Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah alat uji untuk mengukur apakah pertanyaan dari 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh 

kuesioner. Dimana uji validitas digunakan untuk mengukur ketepatan dari 
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setiap pertanyaan kuesioner atau indikator yang digunakan (Murniati, 

Purnamasari, Ayu, Sihombing, & Warastuti, 2013). Variabel pertama 

yaitu faktor lingkungan yang akan diukur ketepatan dari setiap pertanyaan 

dari kuesioner. 

Tabel 4.5 

Faktor Lingkungan 

Keterangan Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted Keterangan 

FL 1 0.668 0.646 Validitas 

FL 2 0.668 0.638 Validitas 

FL 3 0.668 0.629 Validitas 

FL 4 0.668 0.663 Validitas 

FL 5 0.668 0.645 Validitas 

FL 6 0.668 0.634 Validitas 

FL 7 0.668 0.653 Validitas 

FL 8 0.668 0.641 Validitas 

FL 9 0.668 0.635 Validitas 

FL 10 0.668 0.654 Validitas 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Dari tabel 4.5 indikator dari faktor lingkungan valid. Dikatakan 

valid jika Cronbach's Alpha if Item Deleted lebih kecil daripada 

Cronbach's Alpha. Selanjutnya variabel faktor harapan karir yang akan 

diukur ketepatan dari setiap pertanyaan dari kuesioner. 
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Tabel 4.6 

Faktor Harapan Karir 

Keterangan  Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted Keterangan 

FHK 1 0.899 0.888 Validitas 

FHK 2 0.899 0.889 Validitas 

FHK 3 0.899 0.887 Validitas 

FHK 4 0.899 0.889 Validitas 

FHK 5 0.899 0.890 Validitas 

FHK 6 0.899 0.889 Validitas 

FHK 7 0.899 0.888 Validitas 

FHK 8 0.899 0.887 Validitas 

FHK 9 0.899 0.887 Validitas 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Dari tabel 4.6 indikator dari faktor harapan karir valid. Dikatakan 

valid jika Cronbach's Alpha if Item Deleted lebih kecil daripada 

Cronbach's Alpha. Selanjutnya variabel faktor persepsi profesi akuntansi 

yang akan diukur ketepatan dari setiap pertanyaan dari kuesioner. 
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Tabel 4.7 

Faktor Persepsi Profesi Akuntansi 

Keterangan  Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted Keterangan 

FPPA 1 0.707 0.682 Validitas 

FPPA2 0.707 0.701 Validitas 

FPPA 3 0.707 0.678 Validitas 

FPPA 4 0.707 0.670 Validitas 

FPPA 5 0.707 0.685 Validitas 

FPPA 6 0.707 0.666 Validitas 

FPPA 7 0.707 0.666 Validitas 

FPPA 8 0.707 0.680 Validitas 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Dari tabel 4.7 indikator dari faktor persepsi profesi akuntansi valid. 

Dikatakan valid jika Cronbach's Alpha if Item Deleted lebih kecil 

daripada Cronbach's Alpha. Selanjutnya variabel faktor karakteristik 

pribadi yang akan diukur ketepatan dari setiap pertanyaan dari kuesioner. 
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Tabel 4.8 

Faktor Karakteristik Pribadi 

Keterangan  Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted Keterangan 

FKP 1 0.642 0.591 Validitas 

FKP 2 0.642 0.566 Validitas 

FKP 3 0.642 0.573 Validitas 

FKP 4 0.642 0.628 Validitas 

FKP 5 0.642 0.620 Validitas 

FKP 6 0.642 0.615 Validitas 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Dari tabel 4.8 indikator dari faktor karakteristik pribadi valid. 

Dikatakan valid jika Cronbach's Alpha if Item Deleted lebih kecil 

daripada Cronbach's Alpha.jadi semua variabel sudah diuji ketepatan dari 

setiap pertanyaan yang ada. 

4.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur reliabilitas atau 

kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

kuesioner tersebut stabil dari waktu ke waktu. Dimana uji reliabilitas 

digunkan untuk mengukur konsistensi data atau ketetapan dari 

keseluruhan kuesioner atau instrumen penelitian (Murniati, Purnamasari, 

Ayu, Sihombing, et al., 2013). 
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Tabel 4.9 

Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan 

Faktor Lingkungan 0.668 Reliabilitas Moderat 

Faktor Harapan Karir 0.899 Reliabilitas Tinggi 

Faktor Persepsi Profesi 

Akuntansi 0.707 Reliabilitas Tinggi 

Faktor Karakteristik 

Pribadi 0.642 Reliabilitas Moderat 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa semua variabel penelitian ini 

memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,6. Jadi semakin tiggi nilai 

Cronbach's Alpha maka tingkat reliabilitas data semakin handal. Maka 

variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. 
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4.6. Uji Asumsi Klasik 

4.6.1. Uji Normalitas 

Tabel 4.10 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Standardized 

Residual 

N 109 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .98130676 

Most Extreme Differences Absolute .069 

Positive .069 

Negative -.058 

Kolmogorov-Smirnov Z .721 

Asymp. Sig. (2-tailed) .676 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Dari tabel 4.10 dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 

Z sebesar 0,721 sementara signifikansi sebesar 0,676. Dimana nilai 

signifikasi > 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi 

normal. 
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4.6.2. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.11 

Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Signifikan Keterangan 

Faktor Lingkungan 0.537 

bebas 

hederoskedastisitas 

Faktor Harapan Karir 0.814 

bebas 

hederoskedastisitas 

Faktor Persepsi Profesi 

Akuntansi 0.208 

bebas 

hederoskedastisitas 

Faktor Karakteristik Pribadi 0.227 

bebas 

hederoskedastisitas 

Sumber: Data Primer yang diolah,2017 

Dari tabel 4.11 dapat diketahui bahwa heteroskedastisitas pada 

penelitian ini tidak variabel yang berpengaruh signifikan di karenakan  

nilai signifikansi dari setiap variabel independen >0,05. Dapat dikatakan 

bahwa data tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas. Karena 

probabilitas signifikansi semua variabel independen di atas tingkat 

kepercayaan yaitu 0,05. 
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4.6.3. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.12 

Uji Multikolinearitas 

Variabel 

Collinearity 

Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

Faktor Lingkungan 0.557 1.795 
bebas multikolinearitas 

Faktor Harapan Karir 0.539 1.856 
bebas multikolinearitas 

Faktor Persepsi 

Profesi Akuntansi 0.710 1.409 

bebas multikolinearitas 

Faktor Karakteristik 

Pribadi 0.705 1.419 

bebas multikolinearitas 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Dari tabel 4.12 dimana tidak ada korelasi antar variabel yang lebih 

besar dari 90%. Dimana tidak ada korelasi yang kuat antar variabel. 

Tolerance tiak ada yang lebih besar daripada 1 dan variance inflation 

factor (VIF) lebih dari 10. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua  

variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. 

4.7. Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit dinilai untuk 

menguji kelayakan regresi. Berikut adalah hasil uji Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of Fit: 
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Tabel 4.13 

Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Step Chi-square df Sig. 

1 0 6 1 

 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Berdasarkan tabel 4.13, diketahui nilai Sig sebesar 1. Dimana nilai  

Sig lebih besar dari 0,05. Berarti model ini mampu untuk memprediksi 

nilai observasi atau dengan kata lain model ini dapat diterima karena 

sesuai dengan data observasi. 

4.7.2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model 

Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan 

nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada saat model hanya 

memasukkan konstanta dengan -2Log Likelihood (Block Number = 0), 

dengan saat model memasukkan konstanta dan variabel bebas (Block 

Number = 1). Berikut hasil uji kelayakan keseluruhan model, dilihat dari 

tabel Iteration History : 

Tabel 4.14 

-2 Log Likelihood pada Block Number 0 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients Constant 

Step 0 1 145.323 -0.459 

  2 145.321 -0.467 

  3 145.321 -0.467 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 
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Tabel 4.15 

-2 Log Likelihood pada Block Number 1 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant FL FHK FPPA FKP 

Step 1 1 44.442 -7.883 0.525 1.783 -0.035 0.647 

  2 20.564 -13.497 0.831 3.125 -0.052 1.062 

  3 9.946 -19.791 1.132 4.667 -0.057 1.502 

  4 4.887 -27.267 1.468 6.506 -0.042 2.012 

  5 2.390 -36.314 1.842 8.760 -0.043 2.643 

  6 1.130 -47.297 2.230 11.594 -0.136 3.455 

  7 0.500 -60.434 2.618 15.152 -0.392 4.464 

  8 0.207 -75.510 3.014 19.396 -0.817 5.633 

  9 0.081 -91.984 3.419 24.113 -1.338 6.917 

  10 0.031 -109.422 3.810 29.121 -1.884 8.299 

  11 0.012 -127.596 4.153 34.320 -2.408 9.785 

  12 0.004 -146.415 4.418 39.649 -2.867 11.392 

  13 0.002 -165.880 4.583 45.056 -3.210 13.146 

  14 0.001 -186.015 4.652 50.492 -3.393 15.061 

  15 0.000 -206.729 4.659 55.926 -3.425 17.109 

  16 0.000 -227.786 4.654 61.353 -3.369 19.223 

  17 0.000 -248.991 4.663 66.776 -3.283 21.354 

  18 0.000 -270.259 4.691 72.198 -3.188 23.483 

  19 0.000 -291.562 4.736 77.620 -3.092 25.607 

  20 0.000 -312.897 4.795 83.041 -2.993 27.728 

  Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Berdasarkan tabel 4.14 dan 4.15, diketahui nilai -2Log Likelihood 

pada Iteration History Block Number 0 sebesar 145.321 dimana nilai 

tersebut lebih besar dibanding nilai -2Log Likelihood 0 pada Iteration 
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History Block Number 1. Penurunan -2Log Likelihood ini berarti model 

menunjukkan regresi yang baik. 

4.7.3. Koefisien Determinasi (Nagelkereke’s R Square) 

Hasil perhitungan dari Nagelkereke’s R square digunakan untuk 

menunjukkan seberapa besar model yang digunakan mampu menjelaskan 

variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Berikut 

nilai koefisien determinasi dilihat dari tabel Model Summary : 

Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi (Nagelkerke’s R square) 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square 
Nagelkerke R 
Square 

1 .000 0.736 1 

 Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Tabel 4.16 memberikan nilai Nagelkerke R Square 1 yang berarti 

bahwa keenam variabel independen dan ketiga variabel kontrol mampu 

menjelaskan variabilitas variabel dependen sebesar 100%. 
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4.7.4. Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi 

Tabel 4.17 

 Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi 

    B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1 FL 4.795 1.04E+04 0 1 1.000 120.874 

  FHK 83.041 1.36E+04 0 1 0.995 1.16E+36 

  FPPA -2.993 3.64E+04 0 1 1.000 0.05 

  FKP 27.728 2.43E+04 0 1 0.999 1.10E+12 

  Constant -312.897 1.20E+05 0 1 0.998 0.000 

 Sumber: Data primer yang diolah,2017 

 

Hipotesis pertama memprediksi bahwa faktor lingkungan 

berpengaruh positif terhadap pilihan mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. Berdasaran tabel 4.17 diketahui bahwa nilai sig untuk FL 

sebesar 1,00 > 0,1. Berarti variabel faktor lingkungan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Dengan 

demikian hipotesis pertama ditolak meskipun koefisiennya 4,795 ini 

menunjukan arah yang positif sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

Hipotesis kedua memprediksi bahwa faktor harapan karir 

berpengaruh positif terhadap pilihan mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. Dimana pada tabel 4.17 nilai sig untuk variabel FHK sebesar 

0,995 > 0,1. Berarti variabel faktor harapan karir tidak berpengaruh 

signifikan terhadap mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Dengan 

COA=-312,897+4,795 X1+83,041 X2 – 2,993 X3 + 27,728 X4 
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demikian hipotesis kedua ditolak meskipun koefisiennya 83,041 ini 

menunjukan arah yang positif sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 

Hipotesis ketiga memprediksi bahwa faktor persepsi profesi 

akuntansi berpengaruh negatif terhadap pilihan mahasiswa dalam 

memilih jurusan akuntansi. Dimana pada tabel 4.17 nilai sig untuk 

variabel FPPA sebesar 1,00 > 0,1. Berarti variabel faktor persepsi 

profesi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa 

memilih jurusan akuntansi. Dengan demikian hipotesis ketiga ditolak 

meskipun koefisiennya -2,993 ini menunjukan arah yang negatif sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan. 

Hipotesis keempat memprediksi bahwa faktor karakteristik 

pribadi berpengaruh positif terhadap pilihan mahasiswa dalam memilih 

jurusan akuntansi. Dimana pada tabel 4.17 nilai sig untuk variabel FKP 

sebesar 0.999 > 0,1. Berarti variabel faktor karakteristik pribadi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa memilih jurusan akuntansi. 

Dengan demikian hipotesis keempat ditolak meskipun koefisiennya 

27,728 ini menunjukan arah yang positif sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. 
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4.8. Pembahasan  

4.8.1. Pembahasan Uji Hipotesis 1 

Dari pengujian yang ada, dimana hipotesis pertama ditolak karena 

nilai signifikasinya lebih dari 0,1. Dapat dikatakan bahwa faktor 

lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa memilih 

jurusan akuntansi. Jadi hipotesis pertama tidak terdukung secara empiris. 

Berarti faktor lingkungan tidak berpengaruh positif terhadap mahasiswa 

daam memlih jurusan akuntansi. 

Tabel 4.18 

Compare Mean Faktor Lingkungan 

keterangan jumlah Teman sig Keluarga sig Masyarakat sig Profesi sig 

jurusan 

Non 

akuntansi 67 1.85 

0.00 

2.17 

0.00 

1.97 

0.00 

1.86 

0.00 
Akuntansi 42 2.35 3.28 2.56 2.41 

Total 109 2.04 2.60 2.20 2.07 

Jenis 

Kelamin 

Perempuan 58 2.03 

0.89 

2.62 

0.88 

2.13 

0.15 

2.05 

0.76 Laki-laki 51 2.05 2.58 2.28 2.09 

Total 109 2.04 2.60 2.20 2.07 

Usia 

19-20 tahun 107 2.05 

0.40 

2.60 

0.89 

2.20 

0.98 

2.07 

0.55 21-22 tahun 2 1.50 2.50 2.20 1.83 

Total 109 2.04 2.60 2.20 2.07 

Universitas 

Unika 20 2.15 

0.05 

2.40 

0.31 

2.28 

0.01 

2.06 

0.82 

Undip 33 2.36 2.90 2.36 2.00 

Unnes 27 1.74 2.48 2.25 2.13 

Udinus 29 1.89 2.51 1.93 2.10 

Total 109 2.04 2.60 2.20 2.07 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 
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Dari hasil compare dan uji beda indikator teman dengan jurusan dan 

universitas memiliki perbedaan mengenai faktor lingkungan terhadap 

mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana jurusan dan 

universitas memiliki nilai signifikan kurang dari 1 artinya responden dari 

jurusan dan universitas memiliki pengaruh dari teman-teman yang 

memiliki persepsi yang berbeda tentang faktor lingkungan terhadap 

mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Hal ini juga dapat 

disebabkan oleh penyebaran responden yang tidak merata sehingga 

menimbulkan perbedaan persepsi mengenai faktor lingkungan. 

Dari hasil compare dan uji beda indikator teman dengan jenis 

kelamin dan usia memiliki perbedaan mengenai faktor lingkungan 

terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana jenis 

kelamin dan usia memiliki nilai signifikan lebih dari 1 artinya responden 

dari jenis kelamin dan usia sama-sama tidak menganggap bahwa teman-

teman tidak berpengaruh terhadap faktor lingkungan terhadap mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi. 

Dari hasil compare dan uji beda indikator keluarga dengan jurusan 

memiliki perbedaan mengenai faktor lingkungan terhadap mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana jurusan memiliki nilai 

signifikan kurang dari 1 artinya responden dari jurusan memiliki pengaruh 

dari keluarga yang memiliki persepsi yang berbeda tentang faktor 

lingkungan terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Hal ini 
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juga dapat disebabkan oleh penyebaran responden yang tidak merata 

sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai faktor lingkungan. 

Dari hasil compare dan uji beda indikator keluarga dengan jenis 

kelamin, usia dan universitas memiliki perbedaan mengenai faktor 

lingkungan terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

Dimana jenis kelamin, usia dan universitas memiliki nilai signifikan lebih 

dari 1 artinya responden dari jenis kelamin, usia dan universitas sama-

sama tidak menganggap bahwa keluarga tidak berpengaruh terhadap 

faktor lingkungan terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

Dari hasil compare dan uji beda indikator masyarakat dengan 

jurusan dan universitas memiliki perbedaan mengenai faktor lingkungan 

terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana jurusan 

dan universitas memiliki nilai signifikan kurang dari 1 artinya responden 

dari jurusan dan universitas memiliki pengaruh dari masyarakat yang 

memiliki persepsi yang berbeda tentang faktor lingkungan terhadap 

mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Hal ini juga dapat 

disebabkan oleh penyebaran responden yang tidak merata sehingga 

menimbulkan perbedaan persepsi mengenai faktor lingkungan. 

Dari hasil compare dan uji beda indikator masyarakat dengan jenis 

kelamin dan usia memiliki perbedaan mengenai faktor lingkungan 

terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana jenis 

kelamin dan usia memiliki nilai signifikan lebih dari 1 artinya responden 
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dari jenis kelamin dan usia sama-sama tidak menganggap bahwa 

masyarakat tidak berpengaruh terhadap faktor lingkungan terhadap 

mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

Dari hasil compare dan uji beda indikator profesi dengan jurusan 

memiliki perbedaan mengenai faktor lingkungan terhdap mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana jurusan memiliki nilai 

signifikan kurang dari 1 artinya responden dari jurusan memiliki pengaruh 

dari profesi yang memiliki persepsi yang berbeda tentang faktor 

lingkungan terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Hal ini 

juga dapat disebabkan oleh penyebaran responden yang tidak merata 

sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai faktor lingkungan. 

Dari hasil compare dan uji beda indikator profesi dengan jenis 

kelamin, usia dan universitas memiliki perbedaan mengenai faktor 

lingkungan terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

Dimana jenis kelamin, usia dan universitas memiliki nilai signifikan lebih 

dari 1 artinya responden dari jenis kelamin, usia dan universitas sama-

sama tidak menganggap bahwa profesi tidak berpengaruh terhadap faktor 

lingkungan terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

Penelitian Cangelosi et al., (1985) dan Gul et al., (1989) 

menunjukkan bahwa guru atau instruktur tidak memainkan peran penting 

dalam pemilihan jurusan mereka  (Cangelosi et al., 1985) dan Gul et al., 
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(1989). Namun, penelitian lain Paolillo & Estes  (1982); Hermanson et al., 

(1995); Geiger & Ogilby (2000); Mauldin et al., (2000) mengemukakan 

bahwa instruktur individu memiliki pengaruh besar pada keputusan 

mahasiswa terhadap jurusan akuntansi.  Gul et al., (1989) mencatat bahwa 

pengaruh orang tua bukanlah faktor yang berpengaruh dalam keputusan 

memilih jurusan terhadap mahasiswa. Demikian pula, Paolillo & Estes  

(1982), Hermanson et al., (1995), dan Lowe & Simons (1997) 

menunjukkan bahwa teman, orang tua dan guru sekolah menengah tidak 

memiliki banyak faktor yang berpengaruh pada pilihan jurusan 

mahasiswa. Sebaliknya, Inman et al., (1989) dan Mauldin et al., (2000) 

menemukan bahwa orang tua, diikuti oleh instruktur, memiliki pengaruh 

yang kuat terhadap pilihan jurusan siswa.  

Penelitian Tan & Laswad (2006) sehubungan dengan keyakinan 

normatif diferensial, menunjukkan bahwa jurusan akuntansi percaya 

bahwa setiap referensi menganggap bahwa mereka harus jurusan 

akuntansi, sementara non akuntansi jurusan percaya bahwa setiap referen 

berpikir bahwa mereka harus jurusan dalam disiplin non-akuntansi. Dalam 

penelitian Tan & Laswad (2006) orangtua adalah satu-satunya kelompok 

rujukan yang menunjukkan perbedaan yang signifikan antara jurusan 

akuntansi dan non-akuntansi yang sejauh mereka termotivasi untuk 

mematuhi. 

 



82 
 

 
 

4.8.2. Pembahasan Uji Hipotesis 2 

Dari pengujian yang ada, dimana hipotesis kedua ditolak karena 

nilai signifikasinya lebih dari 0,1. Dapat dikatakan bahwa faktor harapan 

karir tidak berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa memilih jurusan 

akuntansi. Jadi hipotesis kedua tidak terdukung secara empiris. Berarti 

faktor harapan karir tidak berpengaruh positif terhadap mahasiswa dalam 

memlih jurusan akuntansi. 

Tabel 4.19 

Compare Mean  Faktor Harapan Karir terhadap Jurusan 

Akuntansi 

Keterangan   Jumlah FHK Sig 

Jenis Kelamin 
Perempuan 22 3.51 

0.92 Laki-laki 20 3.50 

Total  42 3.50 

Usia 
19-20 tahun 41 3.50 

0.85 21-22 tahun 1 3.44 

Total  42 3.50 

Universitas 

Unika 9 3.39 

0.04 

Undip 12 3.46 

Unnes 11 3.73 

Udinus 10 3.40 

Total  42 3.50 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Dari hasil compare dan uji beda faktor harapan karir  terhadap 

jurusan akuntansi dengan universitas memiliki perbedaan mengenai 
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faktor harapan karir terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. Dimana jurusan memiliki nilai signifikan kurang dari 1 artinya 

responden dari universitas memiliki pengaruh yang berbeda tentang 

faktor harapan karir terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. Hal ini juga dapat disebabkan oleh penyebaran responden yang 

tidak merata sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai faktor 

harapan karir. 

faktor harapan karir  terhadap jurusan akuntansi dengan jenis 

kelamin dan usia memiliki perbedaan mengenai faktor harapan karir 

terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana jenis 

kelamin dan usia memiliki nilai signifikan lebih dari 1 artinya responden 

dari jenis kelamin dan usia sama-sama tidak menganggap bahwa faktor 

harapan karir tidak berpengaruh terhadap mahasiswa dalam memilih 

jurusan akuntansi. 
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Tabel 4.20 

Compare Mean  Faktor Harapan Karir terhadap Jurusan Non 

Akuntansi 

Keterangan   Jumlah FHK Sig 

Jenis Kelamin 
Perempuan 36 1.94 

0.09 Laki-laki 31 2.09 

Total  67 2.01 

Usia 
19-20 tahun 66 2.01 

0.79 21-22 tahun 1 2.11 

Total  67 2.01 

Universitas 

Unika 11 1.85 

0.15 

Undip 21 2.01 

Unnes 16 2.18 

Udinus 19 1.95 

Total  67 2.01 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Dari hasil compare dan uji beda faktor harapan karir terhadap 

jurusan non akuntansi dengan jenis kelamin memiliki perbedaan 

mengenai faktor harapan karir terhadap mahasiswa dalam memilih 

jurusan akuntansi. Dimana jurusan memiliki nilai signifikan kurang dari 

1 artinya responden dari jenis kelamin memiliki pengaruh yang berbeda 

tentang faktor harapan karir terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. Hal ini juga dapat disebabkan oleh penyebaran responden yang 

tidak merata sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai faktor 

harapan karir. 
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Faktor harapan karir  terhadap jurusan non akuntansi dengan usia 

dan universitas memiliki perbedaan mengenai faktor harapan karir 

terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana usia dan 

universitas memiliki nilai signifikan lebih dari 1 artinya responden dari 

usia dan universitas sama-sama tidak menganggap bahwa faktor harapan 

karir tidak berpengaruh terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. 

Model Paolillo & Estes (1982) mencakup 12 faktor pilihan karir: 

potensi penghasilan, hubungan dengan orang lain di lapangan, pengaruh 

orang tua, biaya pendidikan, pencapaian status sosial, kepuasan kerja, 

pendidikan formal selama bertahun-tahun yang dibutuhkan, bakat untuk 

materi pelajaran, pengaruh guru, pengaruh teman sebaya, pengalaman 

kerja sebelumnya, dan ketersediaan pekerjaan. Sintesis dari 12 faktor ini 

membentuk dasar dalam analisis mereka tentang gaya kognitif. Motivasi 

dari banyak penelitian sebelumnya telah menjadi kepercayaan akan 

kebutuhan baik untuk memahami dan mempengaruhi pilihan keputusan 

karir calon mahasiswa akuntansi. 

Studi ini bergantung pada 12 faktor pilihan karir yang dijelaskan 

oleh Paolillo & Estes (1982). Faktor-faktor ini telah terbukti 

mempengaruhi keputusan pilihan karir mahasiswa akuntansi. Namun, 

masuk akal untuk mengharapkan beberapa variasi kekuatan relatif faktor-

faktor ini dalam mempengaruhi pilihan karir mahasiswa dari budaya yang 
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berbeda. Penelitian ini adalah yang pertama untuk mencoba validasi lintas 

budaya dari Paolillo & Estes (1982) 12 faktor pilihan karir. Paolillo & 

Estes (1982) 12 faktor pilihan karir dapat dikelompokkan ke dalam ketiga 

kategori ini untuk tujuan penelitian ini: entitas orang lain yang signifikan 

terdiri dari pengaruh orang tua, pengaruh guru, pengaruh teman sebaya 

dan hubungan dengan orang lain di lapangan; Entitas material terdiri dari 

ketersediaan pekerjaan, prestise dan status sosial, potensi penghasilan, 

biaya pendidikan dan pertimbangan belajar selama bertahun-tahun; dan 

entitas kepercayaan terdiri dari kepuasan kerja, bakat untuk materi 

pelajaran dan pengalaman kerja sebelumnya.  

Menurut Penelitian Tan & Laswad (2006) baik jurusan akuntansi 

maupun non-akuntansi juga sepakat bahwa jurusan akuntansi akan 

memberi mereka gaji awal yang tinggi dan memberi mereka kesempatan 

untuk membuat praktik pribadi, namun akan menuntut beban kerja yang 

berat. Sementara jurusan non-akuntansi menghargai hasil yang terkait 

dengan karir akuntansi, beban kerja yang berat dan kepercayaan lainnya 

mungkin telah menghalangi mereka untuk mengejar jurusan akuntansi. 

Jurusan non-akuntansi percaya bahwa akuntansi tidak selalu memberikan 

kesempatan kerja yang lebih baik, status sosial tinggi, pendapatan masa 

depan yang tinggi dan karir yang menantang. Keyakinan mereka bahwa 

jurusan non-akuntansi lebih cenderung memberikan hasil seperti itu 

tampaknya telah berkontribusi pada pilihan mereka terhadap disiplin non-
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akuntansi sebagai tujuan utama mereka. Sesuai dengan temuan Cohen & 

Hanno (1993), jurusan akuntansi percaya bahwa akuntansi lebih 

cenderung mengarah pada hasil ini. Tampaknya orang-orang yang berniat 

untuk jurusan akuntansi tidak terhalang oleh beban kerja yang berat, 

karena beban kerja yang lebih tinggi mungkin akan mendapat kompensasi 

dari manfaat lain, seperti gaji awal yang lebih tinggi dan potensi untuk 

membangun praktik pribadi di masa depan. 

Tan & lasward (2009) perbandingan persepsi pribadi diferensial dari 

kedua kelompok tersebut mengungkapkan bahwa mereka yang ingin 

jurusan akuntansi umumnya memiliki sikap positif terhadap profesi 

akuntansi dan studi akuntansi. Tampaknya orang-orang yang berniat 

untuk jurusan akuntansi tidak terhalang oleh beban kerja yang berat, 

karena beban kerja yang lebih tinggi mungkin akan mendapat kompensasi 

dari manfaat lain, seperti gaji awal yang lebih tinggi dan potensi untuk 

membangun praktik pribadi di masa depan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

profesi akuntansi menarik siswa yang cenderung menyukai karakteristik 

tradisional profesi tersebut.  Penelitian Tang & Seng (2016) bahwa potensi 

penghasilan lebih tinggi, ketersediaan pekerjaan, gaji awal yang baik, dan 

keamanan kerja dan fleksibilitas dalam pilihan karir tidak mempengaruhi 

keputusan siswa untuk memilih akuntansi. Walaupun mahasiswa jurusan 

akuntansi memandang faktor harapan karir sebagai penentu pilihan yang 

penting, siswa jurusan non akuntansi menganggap faktor tersebut lebih 
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kuat, menghasilkan hubungan negatif antara faktor harapan karir dan 

memilih jurusan akuntansi. Hasilnya sejalan dengan kenyataan bahwa gaji 

yang diberikan profesi akuntansi di Kamboja masih rendah. Temuan ini 

konsisten dengan TPB, yang mendalilkan bahwa niat individu untuk 

melakukan perilaku tertentu adalah hasil dari bagaimana individu 

merasakan perilaku yang diinginkan atau tidak diinginkan. 

4.8.3. Pembahasan Uji Hipotesis 3 

Dari pengujian yang ada, dimana hipotesis kedua ditolak karena 

nilai signifikasinya lebih dari 0,1. Dapat dikatakan bahwa faktor persepsi 

profesi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa 

memilih jurusan akuntansi. Jadi hipotesis ketiga tidak terdukung secara 

empiris. Berarti faktor persepsi  profesi akuntansi tidak berpengaruh 

negatif terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 
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Tabel 4.21 

Compare Mean Faktor Persepsi Profesi Akuntansi 

keterangan Jumlah 

Profesi 

Akuntansi sig Lingkungan sig 

jurusan 

Non akuntansi 67 2.51 

0.00 

2.61 

0.00 Akuntansi 42 3.06 2.92 

Total 109 2.72 2.73 

Jenis Kelamin 

Perempuan 58 2.74 

0.71 

2.75 

0.70 Laki-laki 51 2.70 2.71 

Total 109 2.72 2.73 

Usia 

19-20 tahun 107 2.71 

0.28 

2.73 

0.51 21-22 tahun 2 4.16 3.00 

Total 109 2.72 2.73 

Universitas 

Unika 20 2.78 

0.14 

2.57 

0.37 

Undip 33 2.77 2.84 

Unnes 27 2.85 2.68 

Udinus 29 2.51 2.77 

Total 109 2.72 2.73 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Dari hasil compare dan uji beda indikator profesi akuntansi dengan 

jurusan memiliki perbedaan mengenai faktor persepsi profesi akuntansi 

terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana jurusan 

memiliki nilai signifikan kurang dari 1 artinya responden dari jurusan 

memiliki pengaruh dari profesi akuntansi yang memiliki persepsi yang 

berbeda tentang faktor persepsi profesi akuntansi terhadap mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi. Hal ini juga dapat disebabkan oleh 
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penyebaran responden yang tidak merata sehingga menimbulkan 

perbedaan persepsi mengenai faktor lingkungan. 

Dari hasil compare dan uji beda indikator profesi akuntansi dengan 

jenis kelamin, usia dan universitas memiliki perbedaan mengenai faktor 

persepsi profesi akuntansi terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. Dimana jenis kelamin, usia dan universitas memiliki nilai 

signifikan lebih dari 1 artinya responden dari jenis kelamin, usia dan 

universitas sama-sama tidak menganggap bahwa profesi akuntansi tidak 

berpengaruh terhadap faktor persepsi profesi akuntansi terhadap 

mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

Dari hasil compare dan uji beda indikator lingkungan dengan 

jurusan memiliki perbedaan mengenai faktor persepsi profesi akuntansi 

terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana jurusan 

memiliki nilai signifikan kurang dari 1 artinya responden dari jurusan 

memiliki pengaruh dari lingkungan yang memiliki persepsi yang berbeda 

tentang faktor persepsi profesi akuntansi terhadap mahasiswa dalam 

memilih jurusan akuntansi. Hal ini juga dapat disebabkan oleh penyebaran 

responden yang tidak merata sehingga menimbulkan perbedaan persepsi 

mengenai faktor lingkungan. 

Dari hasil compare dan uji beda indikator lingkungam dengan jenis 

kelamin, usia dan universitas memiliki perbedaan mengenai faktor 

persepsi profesi akuntansi terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan 
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akuntansi. Dimana jenis kelamin, usia dan universitas memiliki nilai 

signifikan lebih dari 1 artinya responden dari jenis kelamin, usia dan 

universitas sama-sama tidak menganggap bahwa lingkungan tidak 

berpengaruh terhadap faktor persepsi profesi akuntansi terhadap 

mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 

Salah satu hambatan utama dalam bidang akuntansi dapat dikaitkan 

dengan persepsi dan citra publik profesi akuntansi yang buruk. Minat 

akuntansi lebih dipengaruhi oleh persepsi publik terhadap akuntan 

stereotip sebagai sesuatu yang suram, hati-hati dan membosankan  

(Horowitz & Riley, 1990). 

Demikian pula, Cohen & Hanno (1993) menemukan bahwa persepsi 

akuntansi sebagai membosankan dapat menyebabkan mahasiswa memilih 

jurusan lain daripada akuntansi. Selanjutnya, pandangan tradisional 

tentang akuntansi yang melibatkan ketepatan dan ketertiban telah 

ditemukan untuk mendorong orang-orang kreatif menjauh dari profesinya. 

Selain itu, banyak kaum muda yang cerdas mencari karir di bidang 

profesional selain akuntansi sebagai hasil citra buruk profesi akuntansi 

(Saemann & Crooker, 1999) dan (Cohen & Hanno, 1993).  Sayangnya, 

mahasiswa berkualitas tinggi hampir tidak pernah melihat akuntan saat 

mereka melihat diri mereka sendiri. Orang menganggap akuntan sebagai 

pria setengah baya yang membosankan duduk di kantor belakang dengan 
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kalkulator dan setumpuk berkas. Sebagai konsekuensinya, profesi 

akuntansi tidak selalu menarik siswa berkualitas tinggi.  

Menurut Hermanson et al., (1995), menawarkan sejumlah alasan 

untuk menjelaskan mengapa menjadi sulit untuk menarik siswa bisnis 

'terbaik dan tercerdas' ke dalam profesi akuntansi, dan ini berhubungan 

dengan persepsi mahasiswa tentang'persepsi profesi akuntansi. Beberapa 

alasannya adalah: 

1. Mahasiswa tertarik pada penghargaan dan tanggung jawab yang lebih 

cepat di bidang lain; 

2. Litigasi dan tanggung jawab pribadi telah membuat profesinya kurang 

menarik; 

3. Gaji awal di bidang akuntansi publik terlalu rendah; 

4. Bidang usaha lain tampak lebih menarik atau penting daripada 

akuntansi; 

5. Akuntansi masih memiliki citra yang menantang; 

6. Mahasiswa menganggap perusahaan CPA perlu kerja keras dengan 

jam yang panjang dan tidak fleksibel; dan 

7. Pendekatan pembukuan yang digunakan dalam matakuliah akuntansi 

pengantar tidak menarik bagi mahasiswa kelas atas. 

Studi yang dilakukan di Amerika Serikat, Kanada dan Inggris yang 

dilakukan oleh Luscombe (1988) ; Cohen & Hanno (1993) dan Fisher & 

Murphy (1995) menunjukkan bahwa banyak mahasiswa membentuk 
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kesan bahwa 'akuntan adalah orang bodoh, pemburu angka yang 

membosankan.' Gagasan yang terbentuk sebelumnya dapat menyebabkan 

seleksi diri mahasiswa masuk atau keluar dari jurusan tertentu.  Pekerjaan 

akuntan juga dirasakan oleh mahasiswa karena terlalu memakan waktu 

dan tidak menyenangkan (Mauldin et al., 2000) atau sebagai sempit, audit 

terfokus dan terbatas pada akuntansi 'inti' (Marshall, 2003). 

4.8.4. Pembahasan Uji Hipotesis 4 

Dari pengujian yang ada, dimana hipotesis keempat ditolak karena 

nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Dapat dikatakan bahwa faktor 

karakteristik pribadi tidak berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa 

memilih jurusan akuntansi. Jadi hipotesis keempat tidak terdukung secara 

empiris.  Berarti faktor karakteristik pribadi tidak berpengaruh positif 

terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. 
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Tabel 4.22 

Compare Mean Faktor Karakteristik Pribadi terhadap Jurusan 

Akuntansi 

Keterangan   FKP Sig 

Jenis Kelamin 
Perempuan 3.08 

0.76 Laki-laki 3.04 

Total  3.06 

Usia 
19-20 tahun 3.05 

0.55 21-22 tahun 3.33 

Total  3.06 

Universitas 

Unika 3.33 

0.08 

Undip 3.01 

Unnes 2.83 

Udinus 3.13 

Total  3.06 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Dari hasil compare dan uji beda faktor karakteristik pribadi terhadap 

jurusan akuntansi dengan universitas memiliki perbedaan mengenai 

faktor karakteristik pribadi terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. Dimana jurusan memiliki nilai signifikan kurang dari 1 artinya 

responden dari universitas memiliki pengaruh yang berbeda tentang 

faktor karakteristik pribadi terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. Hal ini juga dapat disebabkan oleh penyebaran responden yang 

tidak merata sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai faktor 

harapan karir. 
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Faktor karakteristik pribadi  terhadap jurusan akuntansi dengan jenis 

kelamin dan usia memiliki perbedaan mengenai faktor karakteristik 

pribadi terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana 

jenis kelamin dan usia memiliki nilai signifikan lebih dari 1 artinya 

responden dari jenis kelamin dan usia sama-sama tidak menganggap 

bahwa faktor karakteristik pribadi tidak berpengaruh terhadap mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi. 

Tabel 4.23 

Compare Mean Faktor Karakteristik Pribadi terhadap Jurusan 

Non Akuntansi 

Keterangan  Indikator FKP Sig 

Jenis Kelamin 
Perempuan 2.50 

0.73 Laki-laki 2.47 

Total  2.49 

Usia 
19-20 tahun 2.48 

0.34 21-22 tahun 2.83 

Total  2.49 

Universitas 

Unika 2.31 

0.00 

Undip 2.64 

Unnes 2.68 

Udinus 2.27 

Total  2.49 

Sumber: Data primer yang diolah,2017 

Dari hasil compare dan uji beda faktor karakteristik pribadi terhadap 

jurusan non akuntansi dengan universitas memiliki perbedaan mengenai 
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faktor karakteristik pribadi terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. Dimana jurusan memiliki nilai signifikan kurang dari 1 artinya 

responden dari universitas memiliki pengaruh yang berbeda tentang 

faktor karakteristik pribadi terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi. Hal ini juga dapat disebabkan oleh penyebaran responden yang 

tidak merata sehingga menimbulkan perbedaan persepsi mengenai faktor 

harapan karir. 

faktor karakteristik pribadi  terhadap jurusan akuntansi dengan jenis 

kelamin dan usia memiliki perbedaan mengenai faktor karakteristik 

pribadi terhadap mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi. Dimana 

jenis kelamin dan usia memiliki nilai signifikan lebih dari 1 artinya 

responden dari jenis kelamin dan usia sama-sama tidak menganggap 

bahwa faktor karakteristik pribadi tidak berpengaruh terhadap mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi. 

Penelitian Tan & Laswad (2006) Baik jurusan akuntansi maupun 

non-akuntansi menganggap bahwa akuntansi, lebih cenderung mengarah 

pada karir yang berhubungan dengan angka. Namun, jurusan akuntansi 

merasa kemungkinan yang lebih tinggi bahwa akuntansi akan 

menghasilkan hasil ini. Ini menunjukkan bahwa jurusan non-akuntansi 

mungkin belum memilih akuntansi sebagai jurusan mereka karena mereka 

menganggap akuntansi terlalu berorientasi pada angka. Menariknya, 

jurusan non akuntansi percaya secara signifikan lebih dari jurusan 
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akuntansi bahwa akuntansi cenderung menjadi akademik yang 

membosankan.  

Keyakinan ini mungkin telah menghalangi mereka memilih 

akuntansi sebagai jurusan utama mereka. Tan & Laswad (2006)  

Keterampilan dan latar belakang dalam matematika dan berkinerja baik 

dalam matakuliah akuntansi tampaknya tidak menjadi faktor kuat dalam 

memfasilitasi pilihan akuntansi sebagai sesuatu jurusan. Namun, jurusan 

non-akuntansi merasa lebih kuat daripada jurusan akuntansi bahwa 

keterampilan dalam matematika akan menghambat pilihan akuntansi 

mereka sebagai jurusan mereka. 

Hasil penelitian Tang & Seng (2016) menunjukkan bahwa 

mahasiswa yang suka bekerja dengan ketepatan dan ketepatan angka dan 

yang tertarik dengan sistem keuangan suatu organisasi cenderung memilih 

jurusan akuntansi. Yang lebih penting adalah  mahasiswa yang memilih 

jurusan akuntansi kurang kreatif. Itu berarti mahasiswa yang kurang 

kreatif adalah lebih banyak kesempatan memilih jurusan akuntansi. 

Temuan membuktikan prediktabilitas perilaku oleh TPB, yang 

menyatakan bahwa kemampuan individu dan kesulitan melakukan 

perilaku memprediksi niat untuk melakukan tindakan tertentu. 


