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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

Bab IV dalam penelitian ini berisi hasil pengolahan statistik dan analisis data 

yang akan menjelaskan perhitungan yang digunakan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini 

4.1.  Gambaran Umum Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif program studi 

akuntansi tahun ajaran 2017-2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pembagian 

kuesioner penelitian melalui aplikasi Google Form yang dibagikan langsung ke 

mahasiswa. Kuesioner yang dibagikan berjumlah 311.  

Tabel 4.1 Pengujian purposive sampling 

Jumlah seluruh kuesioner dibagikan 311 

Kuesioner yang kembali 193 

Lolos uji purposive sampling 147 

        Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 1) 

Dari 311 kuesioner yang dibagikan, 193 kuesioner kembali yang kemudian 

dilakukan uji lebih lanjut dengan metode purposive sampling. Di dalam kuesioner 

diberikan satu item pertanyaan untuk memastikan bahwa partisipan penelitian 

merupakan mahasiswa yang dapat mendefinisikan gelar CPA. Setelah dilakukan 

metode purposive sampling maka didapatkan 147 partisipan yang kemudian 

menjadi sampel dalam penelitian ini. 
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4.2. Uji Validitas Kuesioner 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketepatan alat ukur yang 

digunakan untuk mencapai sasaran ukur (Jogiyanto, 2013). Uji Validitas dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan mengenai self-

efficacy, outcome expectations, dan abilities valid atau tidak. Instrumen kuesioner 

dinyatakan valid apabila taraf probabilitas kesalahan (sig) ≤ 0,05 dan r hitung > r 

tabel, sebaliknya jika taraf probabilitas kesalahan (sig) ≥ 0,05 dan r hitung < r tabel, 

maka instrumen dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2011). 

Tabel 4.3 Pengujian Validitas Kuesioner 

Pertanyaan Nilai Signifikansi Keterangan 

SE 1 0.000 Valid 

SE 2 0.000 Valid 

SE 3 0.000 Valid 

SE 4 0.000 Valid 

SE 5 0.000 Valid 

SE 6 0.000 Valid 

SE 7 0.000 Valid 

SE 8 0.000 Valid 

OE 1 0.000 Valid 

OE 2 0.000 Valid 

OE 3 0.000 Valid 

OE 4 0.000 Valid 

OE 5 0.000 Valid 

OE 6 0.000 Valid 

OE 7 0.000 Valid 

     Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 3) 
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa semua item kuesioner yang dibagikan adalah 

valid. Hal ini terlihat bahwa pada nilai signifikansi tiap item pertanyaan lebih 

rendah dari 0.05. 

4.3. Uji Reliabilitas Kuesioner 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kehandalan dan konsistensi alat 

pengukur variabel (Jogiyanto, 2013). Kuesioner dinyatakan reliabel apabila 

menunjukkan kestabilan dan konsistensi dalam penelitian (Sekaran, 2003:203). 

Reliabilitas kuesioner diukur dengan menggunakan Cronbach’s coefficient alpha. 

Apabila nilai Cronbach’s coefficient alpha >0,70 maka kuesioner dikatakan reliabel 

(Ghozali, 2011). 

Tabel 4.4 Pengujian Reliabilitas 

Nama Pengujian Hasil Pengujian 

Uji Reliabilitas 0,864 

      Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 4) 

Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha keseluruhan item 

kuesioner adalah 0.864. Nilai ini lebih tinggi dari 0.70, artinya kuesiner penelitian 

memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. 

 

 

 



36 

 

 
 

4.4. Statistik deskriptif 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin 

Variabel Pengelompokan 
Jenis / Rentang 

Pengelompokan 
Jumlah Mean 

Standar 

Deviasi 
Signifikansi 

Abilities 

Jenis kelamin 
Laki-laki 60 3,85 0,755 

0,003 
Perempuan 87 4,21 0,684 

Usia 
17-20 73 4,12 0,725 

0,310 
21-23 74 4,00 0,740 

Goals 

Jenis kelamin 
Laki-laki 60 3,00 1,193 

0,247 
Perempuan 87 2,77 1.168 

Usia 
17-20 73 3,12 1,154 

0,008 
21-23 74 2,61 1,156 

Self-efficacy 

Jenis kelamin 
Laki-laki 60 3,92 0,809 

0,530 
Perempuan 87 3,85 0,560 

Usia 
17-20 73 3,84 0,647 

0,541 
21-23 74 3,91 0,697 

Outcome 

expectations 

Jenis kelamin 
Laki-laki 60 4,16 0,531 

0,952 
Perempuan 87 4,16 0,414 

Usia 
17-20 73 4,19 0,462 

0,416 
21-23 74 4,13 0,465 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 2) 

Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif penelitian ini. Dari tabel dapat 

dilihat bahwa dari total 147 responden yang lolos uji purposive sampling, 60 orang 

(40,8%) merupakan responden laki-laki dan 87 orang (59,2%) merupakan 

responden perempuan. 73 orang (49,7%) merupakan responden dengan rentang 

umur 17 tahun hingga 20 tahun dan 74 orang (50,3%) merupakan responden dengan 

rentang umur 21 tahun hingga 23 tahun.   

Kolom signifikansi dalam tabel menunjukkan hail uji beda yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dari respon yang diberikan oleh 
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responden tiap variabel berdasarkan jenis kelamin dan rentang usia responden. Jika 

dilihat dari hasil pengujian, ada dua variabel yang memiliki perbedaan yang 

signifikan yaitu variabel Abilities berdasarkan jenis kelamin responden dan variabel 

Goals berdasarkan rentang usia repsonden. Dalam variabel  Abilities, responden 

dengan jenis kelamin perempuan memiliki rata-rata di atas responden dengan jenis 

kelamin laki-laki. Artinya rseponden dengan jenis kelamin perempuan cenderung 

memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang lebih tinggi dari responden laki-

laki. Sedangkan dalam variabel Goals, responden dengan rentang usia 17 tahun 

hingga 20 tahun memiliki rata-rata yang lebih tinggi dari responden dengan rentang 

usia 21 tahun hingga 23 tahun. Artinya, responden dengan rentang usia 17 tahun 

hingga 20 tahun cenderung menetapkan tujuan yang lebih tinggi daripada responden 

dengan rentang usia 21 tahun hingga 23 tahun. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk pengujian apakah persamaan regresi 

yang diperoleh merupakan persamaan linear dan dapat digunakan. Uji asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 

dan uji multikolinearitas. 

4.5.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel 

(variabel independen dan variabel dependen) telah terdistribusi secara normal atau 

paling tidak mendekati normal (Ghozali, 2011). Pengujian normalitas dilakukan 

dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini dilakukan dengan 

memasukkan nilai residual dalam pengujian non-parametrik. Jika nilai signifikansi 
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< 0,05 maka data tidak berdistribusi secara normal, sebaliknya jika nilai signifikansi 

> 0,05 maka disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Pengujian ini 

dilakukan untuk setiap persamaan pada ketiga hipotesis. 

4.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Kesamaan varians dari residual satu 

pengamtan ke pengamatan yang lain disebut homoskedastisitas, sedangkan jika 

varians berbeda dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak 

mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pengujian heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara 

meregresikan nilai unstandardized residual yang sudah absolut sebagai variabel 

bebas dependen dengan variabel bebas. Apabila signifikansi seluruh variabel bebas 

> 0,05 maka disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini 

dilakukan untuk setiap persamaan pada ketiga hipotesis. 

4.5.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel independen pada 

model regresi. Jika terjadi korelasi, maka terjadi masalah multikolinearitas 

(Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengandung 

korelasi antar variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dari nilai 



39 

 

 
 

tolerance dan Variance Inflation Factor (nilai VIF). Nilai tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Nilai tolerance dan VIF berkebalikan, artinya nilai tolerance yang rendah 

sama dengan nilai VIF yang tinggi. Nilai batas yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya masalah multikolinearitas adalah nilai tolerance < 1 atau 

sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

jika nilai tolrance > 1 dan nilai VIF < 10, maka model regresi bebas dari masalah 

multikolinearitas. Pengujian ini hanya dilakukan untuk persamaan ketiga pada 

hipotesis pertama dan persamaan ketiga pada hipotesis kedua. 

4.5.4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

4.5.4.1. Hipotesis pertama 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.5 Uji Normalitas Hipotesis 1 

Persamaan Nilai K-S Keterangan  

Hipotesis 1 persamaan 1 0.02 Distribusi tidak normal 

Hipotesis 1 persamaan 2 0.00 Distribusi tidak normal 

Hipotesis 1 persamaan 3 0.24 Distribusi normal 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 5) 

Dari tabel 4.5 dapat disimpulkan dua persamaan dalam hipotesis pertama 

tidak lolos dalam pengujian normalitas. Hal ini dikarenakan nilai K-S lebih kecil 

dari 0,05 yaitu 0,02 untuk persamaan pertama dan 0,00 untuk persamaan kedua. 

Persamaan ketiga dinyatakan lolos uji normaltas, karena nilai K-S lebih besar dari 

0,05, yaitu dengan nilai K-S 0,24. Artinya data dalam persamaan ketiga 
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berdistribusi secara normal. Untuk mengobati persamaan yang tidak normal, maka 

dilakukan pengobatan data dengan membuang data-data outlier yang ada (Monika 

Palupi et al., 2013). 

Tabel 4.6 Uji Normalitas setelah pengobatan data 

Persamaan Nilai K-S Keterangan  

Hipotesis 1 persamaan 1 0.094 Distribusi normal 

Hipotesis 1 persamaan 2 0.060 Distribusi normal 

Hipotesis 1 persamaan 3 0.226 Distribusi normal 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 5) 

Tabel 4.6 menunjukkan hasil pengujian setelah dilakukan pengobatan. 

Ketiga persamaan pada hipotesis pertama dinyatakan lolos uji normalitas, karena 

nilai K-S setiap persamaan lebih dari 0,05, yaitu 0,094 untuk persamaan pertama, 

0,060 untuk persamaan kedua, dan 0,226 untuk persamaan ketiga. Artinya ketiga 

persamaan dalam hipotesis ini telah berdistribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.7 Uji Heteroskedastisitas Hipotesis 1 

Persamaan Nilai Signifikansi Keterangan  

Hipotesis 1 persamaan 1 0.941 Bebas heteroskedastisitas 

Hipotesis 1 persamaan 2 0.646 Bebas heteroskedastisitas 

Hipotesis 1 persamaan 3 0.070 Bebas heteroskedastisitas 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 5) 
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Dari tabel dapat disimpulkan ketiga persamaan dalam hipotesis pertama 

lolos uji heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi absolut residual persamaan 

lebih dari 0,05 yaitu persamaan persamaan nilai siginifikansinya 0,941, persamaan 

kedua 0,646, pesamaan ketiga 0,070. Artinya ketiga persamaan pada hipotesis 

pertama ini bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas Hipotesis 1 

Persamaan  Nilai 

Tolerance 

Nilai 

VIF 

Keterangan 

Hipotesis 1 persamaan 3 0,868 1,152 Bebas multikolinearitas 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 5) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persamaan ketiga pada hipotesis 

pertama memiliki nilai tolerance dibawah 1 yaitu 0,868 dan nilai VIF dibawah 10 

yaitu 1,152, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan ketiga pada hipotesis 

pertama bebas dari masalah multikolinearitas. 

4.5.4.2. Hipotesis kedua 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4.9 Uji Normalitas Hipotesis 2 

Persamaan Nilai K-S Keterangan  

Hipotesis 2 persamaan 1 0.02 Distribusi tidak normal 

Hipotesis 2 persamaan 2 0.213 Distribusi normal 

Hipotesis 2 persamaan 3 0.337 Distribusi normal 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 6) 
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Dari tabel 4.9 dapat disimpulkan satu persamaan dalam hipotesis kedua 

tidak lolos dalam pengujian normalitas. Hal ini dikarenakan nilai K-S lebih kecil 

dari 0,05 yaitu 0,02 untuk persamaan pertama. Persamaan kedua dan ketiga 

dinyatakan lolos uji normalitas, karena nilai K-S lebih besar dari 0,05, yaitu 0,213 

untuk persamaan kedua dan 0,337 untuk persamaan ketiga. Artinya data dalam 

persamaan kedua dan ketiga berdistribusi secara normal. Untuk mengobati 

persamaan yang tidak normal, maka dilakukan pengobatan data dengan membuang 

data-data outlier yang ada (Monika Palupi et al., 2013). 

Tabel 4.10 Uji Normalitas setelah pengobatan data 

Persamaan Nilai K-S Keterangan  

Hipotesis 2 persamaan 1 0.094 Distribusi normal 

Hipotesis 2 persamaan 2 0.164 Distribusi normal 

Hipotesis 2 persamaan 3 0.672 Distribusi normal 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 6) 

Tabel 4.10 menunjukkan hasil pengujian setelah dilakukan pengobatan. 

Ketiga persanaan pada hipotesis kedua dinyatakan lolos uji normalitas, karena nilai 

K-S setiap persamaan lebih dari 0,05, yaitu 0,094 untuk persamaan pertama, 0,164 

untuk pesamaan kedua, dan 0,672 untuk persamaan ketiga. Artinya ketiga 

persamaan dalam hipotesis ini telah berdistribusi normal. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan Nilai Signifikansi Keterangan  

Hipotesis 2 persamaan 1 0.941 Bebas heteroskedastisitas 

Hipotesis 2 persamaan 2 0.178 Bebas heteroskedastisitas 

Hipotesis 2 persamaan 3 0.263 Bebas heteroskedastisitas 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 6) 

Dari tabel dapat disimpulkan ketiga persamaan dalam hipotesis kedua lolos 

uji heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi absolut residual persamaan lebih 

dari 0,05 yaitu persamaan persamaan nilai siginifikansinya 0,941, persamaan kedua 

0,178, persamaan ketiga 0,263. Artinya ketiga persamaan pada hipotesis kedua ini 

bebas dari masalah heteroskedastisitas. 

c. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.12 Uji Multikolinearitas 

Persamaan  Nilai 

Tolerance 

Nilai 

VIF 

Keterangan 

Hipotesis 2 persamaan 3 0,963 1,038 Bebas multikolinearitas 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 6 ) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persamaan ketiga pada hipotesis kedua 

memiliki nilai tolerance dibawah 1 yaitu 0,963 dan nilai VIF dibawah 10 yaitu 

1,038, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan ketiga pada hipotesis pertama 

bebas dari masalah multikolinearitas. 
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4.5.4.3. Hipotesis ketiga 

Tabel 4.13 Uji Asumsi Klasik Hipotesis Ketiga 

Pengujian Nilai K-S Nilai Signifikansi Keterangan 

Normalitas 
0,591 - Distribusi Normal 

Heteroskedastisitas 
- 0,517 Bebas Heteroskedastisitas 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 7) 

Tabel 4.13 menunjukkan hasil pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas 

dan heteroskedastisitas untuk hipotesis ketiga. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 

persamaan dalam hipotesis ketiga lolos uji normalitas, karena nilai K-S lebih besar 

dari 0,05, yaitu dengan nilai 0,591. Artinya data dalam persamaan ketiga telah 

terdistribusi normal. Dalam pengujian heteroskedastisitas, persamaan dalam 

hipotesis ketiga juga dinyatakan lolos uji, karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, 

yaitu dengan nilai 0,517. Artinya pesamaan pada hipotesis ketiga ini terbebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

4.6. Pengujian Regresi Berganda 

4.6.1. Hipotesis pertama 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel self-

efficacy memediasi hubungan antara abilities terhadap goals. Pengujian dilakukan 

dengan tiga persamaan regresi. Persamaan pertama menguji apakah ada hubungan 

positif antara variabel abilities terhadap goals, persamaan kedua menguji apakah 

ada hubungan positif antara variabel abilities terhadap variabel self-efficacy, 

sedangkan persamaan ketiga menguji apakah variabel abilities dan self-efficacy 

secara positif mempengaruhi variabel goals. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan pengujian regresi yaitu dengan melihat signifikansi hubungan antara 
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variabel. Apabila tingkat signifikansi diabawah 0,05 maka variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Hubungan mediasi terjadi 

apabila ketiga persamaan memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05. 

Tabel 4.14 Pengujian Regresi Hipotesis 1 Persamaan 1 

Persamaan 
Variabel 

Independen 
Nilai Beta Nilai Signifikansi 

Persamaan 1 Hipotesis 1 Abilities 0,190 0,047 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 8) 

Tabel 4.14 menunjukkan hasil pengujian regresi untuk persamaan pertama 

dalam hipotesis pertama. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara variabel 

abilities terhadap goals. Jika dilihat dari tabel, nilai signifikansi hubungan abilities 

terhadap goals adalah 0,047 (di bawah 0,05) artinya, variabel abilities  

mempengaruhi goals secara signifikan. 

Tabel 4.15 Pengujian Regresi Hipotesis 1 Persamaan 2 

Persamaan 
Variabel 

Independen 
Nilai Beta Nilai Signifikansi 

Persamaan 2 Hipotesis 1 Abilities 0,363 0,000 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 8) 

Tabel 4.15 menunjukkan hasil pengujian regresi untuk persamaan kedua 

dalam hipotesis pertama. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara variabel 

abilities terhadap self-efficacy. Jika dilihat dari tabel, nilai signifikansi hubungan 

abilities terhadap self-efficacy adalah 0,000 (di bawah 0,05) artinya, variabel 

abilities  mempengaruhi self-efficacy secara signifikan. 
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Tabel 4.16 Pengujian Regresi Hipotesis 1 Persamaan 3 

 

Persamaan 
Variabel 

Independen 
Nilai Beta Nilai Signifikansi 

Persamaan 3 Hipotesis 1 

 

Abilities 0,168 

0,116 

Self-efficacy 0,062 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 8) 

Tabel 4.16 menunjukkan hasil pengujian regresi untuk persamaan ketiga 

dalam hipotesis pertama. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara variabel 

abilities dan self-efficacy terhadap goals. Jika dilihat dari tabel, nilai signifikansi 

hubungan abilities dan self -efficacy terhadap goals adalah 0,116 (di atas 0,05) 

artinya, variabel abilities  dan self-efficacy tidak mempengaruhi goals secara 

signifikan. 

Dari ketiga persamaan dalam hipotesis pertama, dua persamaan 

berpengaruh secara signifikan, namun persamaan ketiga tidak berpengaruh secara 

signifikan. Artinya syarat hubungan mediasi pada hipotesis pertama tidak dipenuhi, 

sehingga hipotesis pertama ditolak. Dengan demikian, self-efficacy tidak memediasi 

hubungan antara abilities terhadap goals mahasiswa Unika Soegijapranata untuk 

mengambil gelar CPA. 

4.6.2. Hipotesis kedua 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa variabel outcome 

expectations memediasi hubungan antara abilities terhadap goals. Pengujian 

dilakukan dengan tiga persamaan regresi. Persamaan pertama menguji apakah ada 

hubungan positif antara variabel abilities terhadap goals, persamaan kedua menguji 
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apakah ada hubungan positif antara variabel abilities terhadap variabel outcome 

expectations, sedangkan persamaan ketiga menguji apakah variabel abilities dan 

outcome expectations secara positif mempengaruhi variabel goals. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan pengujian regresi yaitu dengan melihat 

signifikansi hubungan antara variabel. Apabila tingkat signifikansi diabawah 0,05 

maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

Hubungan mediasi terjadi apabila ketiga persamaan memiliki tingkat signifikansi 

di bawah 0,05. 

Tabel 4.17 Pengujian Regresi Hipotesis 2 Persamaan 1 

Persamaan 
Variabel 

Independen 
Nilai Beta Nilai Signifikansi 

Persamaan 1 Hipotesis 2 Abilities 0,190 0,047 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 8) 

Tabel 4.17 menunjukkan hasil pengujian regresi untuk persamaan pertama 

dalam hipotesis kedua. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara variabel 

abilities terhadap goals. Jika dilihat dari tabel, nilai signifikansi hubungan abilities 

terhadap goals adalah 0,047 (di bawah 0,05) artinya, variabel abilities  

mempengaruhi goals secara signifikan. 

Tabel 4.18 Pengujian Regresi Hipotesis 2 persamaan 2 

 

Persamaan 
Variabel 

Independen 
Nilai Beta Nilai Signifikansi 

Persamaan 2 Hipotesis 2 Abilities 0,192 0,045 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 8) 
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Tabel 4.18 menunjukkan hasil pengujian regresi untuk persamaan kedua 

dalam hipotesis kedua. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara variabel 

abilities terhadap outcome expectations. Jika dilihat dari tabel, nilai signifikansi 

hubungan abilities terhadap outcome expectations adalah 0,045 (di bawah 0,05) 

artinya, variabel abilities  mempengaruhi outcome expectations secara signifikan. 

Tabel 4.19 Pengujian Regresi Hipotesis 2 Persamaan 3 

Persamaan Variabel Independen Nilai Beta 
Nilai 

Signifikansi 

Persamaan 3 Hipotesis 2 

Abilities 0,138 

0,002 
Outcome 

expectations 
0,270 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 8) 

Tabel 4.19 menunjukkan hasil pengujian regresi untuk persamaan ketiga 

dalam hipotesis kedua. Persamaan ini menunjukkan hubungan antara variabel 

abilities dan outcome expectations terhadap goals. Jika dilihat dari tabel, nilai 

signifikansi hubungan abilities dan outcome expectations terhadap goals adalah 

0,002 (di bawah 0,05) artinya, variabel abilities dan outcome expectations 

mempengaruhi goals secara signifikan. 

Dari ketiga persamaan dalam hipotesis pertama, ketiga persamaan 

berpengaruh secara signifikan. Artinya syarat hubungan mediasi pada hipotesis 

pertama dipenuhi, sehingga hipotesis pertama diterima. Dengan demikian, outcome 

expectations memediasi hubungan antara abilities terhadap goals mahasiswa Unika 

Soegijapranata untuk mengambil gelar CPA. 
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Jika dilihat dalam tabel persamaan ketiga, variabel abilities tidak lagi 

mempengaruhi variabel goals secara signifikan setelah keduanya dikontrol oleh 

variabel outcome expectations sebagai variabel mediasi (nilai signifikansi 0,140 > 

0,047). Dengan demikian hubungan yang terjadi dalam hipotesis kedua merupakan 

hubungan complete mediation. 

4.6.3. Hipotesis ketiga 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan adanya hubungan positif 

antara variabel self-efficacy terhadap outcome expectations. Pengujian hipotesis ini 

dilakukan dengan satu persamaan regresi yang menguji hubungan antara self-

efficacy terhadap outcome expectations. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

uji regresi yaitu dengan melihat signifikansi hubungan dalam persamaan. 

Persamaan tersebut dinyatakan memiliki hubungan signifikan apabila nilai 

signifikansi persamaan lebih kecil dari 0,05. 

Tabel 4.20 Pengujian Regresi Hipotesis 3 

 

Persamaan 
Variabel 

Independen 
Nilai Beta Nilai Signifikansi 

Persamaan 1 Hipotesis 3 Self-efficacy 0,222 0,020 

Sumber : Data yang diolah, 2018 (Lampiran 8) 

Tabel 4.20 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari hubungan antara self-

efficacy terhadap outcome expectations adalah 0,020. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 

artinya self-efficacy mempengaruhi outcome expectations secara signifikan. 

Dengan demikian maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. 
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4.7. Pembahasan  

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa self-efficacy 

memediasi hubungan antara abilities dan goals mahasiswa untuk mengambil gelar 

CPA. Menurut hasil penelitian, hipotesis ini tidak diterima karena nilai signifikansi 

persamaan ketiga di atas 0,05. Artinya, self-efficacy tidak terbukti memediasi 

hubungan antara abilities dan goals mahasiswa dalam mengambil gelar CPA. 

Salah satu kemungkinan yang menyebabkan tidak terjadinya hubungan 

mediasi dalam hipotesis pertama adalah faktor imposter phenomenon (Clance & 

Imes, 1978 dalam Kumar et al., 2006). Imposter phenomenon merupakan perasaan 

tidak semestinya yang dialami oleh seseorang berkemampuan tinggi. Seseorang 

yang mengalami imposter phenomenon dapat memiliki self-efficacy yang tinggi, 

namun orang tersebut akan cenderung menetapkan goals yang lebih rendah, 

berbanding terbalik dengan abilities yang dimiliki (Kumar et al., 2006).  

Menurut Clance dan O’Toole (1998) dalam Kumar et al. (2006), imposter 

phenomenon dapat menimbulkan efek negatif berupa rasa takut dalam diri 

seseorang, misalnya ekspektasi kinerja yang lebih rendah dan ketakutan yang 

dialami juga menghindarkan orang tersebut untuk menetapkan tujuan yang sesuai 

dengan potensi diri mereka.  

Kumar (2006) menambahkan bahwa imposter phenomenon sebagian besar 

dialami oleh wanita dengan kemampuan lebih terutama di jenjang Pendidikan 

universitas, walaupun sebagian pria juga mengalaminya. Dalam penelitian ini, 

sebagian besar responden adalah wanita (59.9 %), artinya ada kemungkinan 

imposter phenomenon ini berpengaruh terhadap model penelitian. 
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Dengan adanya imposter phenomenon ini, mahasiswa dengan abilities yang 

tinggi dapat memiliki goals yang rendah, karena mahasiswa tersebut merasa dirinya 

tidak mampu untuk meraih goals yang lebih tinggi. Hal ini terlihat dari data statistik 

deskriptif di mana mean abilities yang dimiliki mahasiswa cukup tinggi yaitu 3,85 

untuk mahasiswa berjenis kelamin laki-laki dan 4,21 untuk mahasiswa berjenis 

kelamin perempuan. Namun hal ini berbanding terbalik pada variabel goals. Rata-

rata goals mahasiswa berjenis kelamin laki-laki hanya 3,00 sedangkan mahasiswa 

berjenis kelamin peremuan hanya 2,77. Hal ini membuktikan bahwa mahasiswa 

berjenis kelamin perempuan walaupun memiliki rata-rata abilities yang lebih tinggi 

dari laki-laki, namun memiliki rata-rata goals yang lebih rendah dari laki-laki. 

Dengan demikian, imposter phenomenon dimungkinkan terjadi dalam diri 

partisipan penelitian. 

Selain imposter phenomenon, adanya perbedaan signifikan dalam respon 

kuesioner juga dapat menjadi faktor penentu tidak signifikannya hubungan mediasi 

pada hipotesis pertama. Menurut hasil uji beda, terdapat perbedaan signifikan pada 

variabel Abilities berdasarkan jenis kelamin responden. Dengan demikian faktor 

perbedaan jenis kelamin repsonden juga penting untuk diperhitungkan sebagai salah 

satu variabel independen dalam penelitian. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa outcome 

expectations memediasi hubungan antara abilities dan goals mahasiswa untuk 

mengambil gelar CPA. Hipotesis kedua ini diterima karena ketiga persamaan 

sebagai syarat mediasi berpengaruh signifikan. Artinya, semakin tinggi kemampuan 

yang dimiliki oleh mahasiswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini, semakin 
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tinggi juga tingkat harapan akan hasil yang didapatkan dalam melakukan sesuatu. 

Tingginya tingkat harapan hasil ini akan mendorong mahasiswa untuk menetapkan 

tujuan yang lebih tinggi untuk mengambil gelar CPA. 

Hubungan mediasi yang terjadi dalam hipotesis kedua merupakan complete 

mediation, karena variabel independen dalam persamaan tidak lagi mempengaruhi 

variabel independen setelah dikontrol oleh variabel mediasi. Artinya outcome 

expectations memediasi penuh hubungan antara abilities terhadap goals mahasiswa 

Unika Soegijapranata untuk mengambil gelar CPA. 

Hipotesis ketiga dalam peneltian ini menyatakan bahwa ada pengaruh 

positif antara self-efficacy terhadap outcome expectations. Hipotesis ketiga dalam 

penelitian ini diterima karena nilai signifikansi persamaan lebih kecil dari 0,05 yaitu 

0,020. Artinya, ada pengaruh positif antara self-efficacy terhadap outcome 

expectations. Kepercayaan diri mahasiswa yang tinggi akan keberhasilan dalam 

melakukan sesuatu akan mendorong mahasiswa untuk memiliki tingkat harapan 

hasil yang lebih tinggi ketika mahasiswa melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Lent, Brown, dan Hackett (1994) bahwa kepercayaan 

diri seseorang bahwa dirinya dapat melakukan sesuatu dengan berhasil akan 

mendorong orang tersebut untuk memiliki tingkat harapan hasil yang lebih tinggi 

atas sesuatu yang ia lakukan. 

 


