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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Partisipan 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif S1 

dan S2 Program Studi Akuntansi di Semarang. Pengumpulan data 

dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada mahasiswa 

melalui Google Form. Responden yang bersedia mengisi kuesioner 

berjumlah 383 responden. Setelah itu, responden dalam penelitian 

ini disaring melalui metode purposive sampling dimana syarat agar 

responden dapat diteliti adalah responden harus mengetahui 

definisi dari CPA dan belum pernah mengikuti ujian sertifikasi 

CPA. Setelah melakukakn purposive sampling, didapatkan jumlah 

responden sebanyak 301 mahasiswa. Kebutuhan sampel 

berdasarkan hasil perhitungan slovin adalah 187 mahasiswa di 

mana S1 sebanyak 100 mahasiswa dan S2 sebanyak 87 mahasiswa. 

Tabel 4.1. 

Jumlah sampel yang diolah 

Tingkat Pendidikan Jumlah sampel yang 

diperlukan 

Jumlah sampel yang 

dapat diolah 

S1 100 100 

S2 87 53 

Sumber: Data primer diolah, 2018
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Mahasiswa S1 berasal dari Unika Soegijapranata, 

Universitas Diponegoro, Universitas AKI, Universitas Negeri 

Semarang, Universitas Pandanaran, Universitas Islam Sultan 

Agung, Universitas Stikubank, Universitas Dian Nuswantoro, 

Universitas Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, STIE 

Dharmaputra, STIE Bank BPD Jateng, dan Universitas Wahid 

Hasyim. Sedangkan mahasiswa S2 berasal dari Unika 

Soegijapranata, Universitas Diponegoro, dan STIE Dharmaputra. 

Mahasiswa S2 akuntansi jumlahnya sangat sedikit karena ketidak 

sediaan mahasiswa S2 dalam mengisi kuesioner dikarenakan 

kesibukan tiap individu.  

4.2 Demografi Responden 

 Berdasarkan data yang ada, peneliti memperoleh data distribusi 

responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tdan tingkat pendidikan 

sebagai berikut : 

4.2.1. Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan 

 Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, usia, dan 

tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2. 

Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan 

Jenis Kelamin, Usia, 

Tingkat Pendidikan 
Jumlah Presentase 

Jenis Kelamin Pria 49 32% 

  Wanita 104 68% 

Usia 18 – 22 98 64% 

 23 - 28 32 21% 

 >28 23 15% 
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Jenis Kelamin, Usia, 

Tingkat Pendidikan 
Jumlah  Presemtase 

Tingkat Pendidikan S1 100 65% 

   S2 53 35% 

Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 1) 

 

 Tabel 4.2. menunjukan jumlah mahasiswa pria sebanyak 49 

mahasiswa atau sebesar 32% dari total responden. Sedangkan 

untuk wanita berjumlah 104 mahasiswa atau sebesar 68% dari total 

responden yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam 

penelitian ini didominasi oleh wanita. Tabel 4.1 menunjukan 

bahwa 98 mahasiswa berusia 18 tahun sampai dengan 22 tahun. 

Kemudian, mahasiswa berusia 23 tahun sampai dengan 28 tahun 

sebanyak 32 mahasiswa, mahasiswa berusia 29 tahun ke atas 

sebanyak 23 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa responden 

dalam penelitian ini didominasi oleh mahasiswa yang berusia 18 

tahun sampai dengan 22 tahun. Sedangkan, mahasiswa berusia 29 

tahun ke atas jumlahnya tidak sampai setengah dari jumlah usia 18 

tahun sampai 22 tahun. Tabel diatas menunjukan bahwa 

mahasiswa S1 akuntansi berjumlah 100 mahasiswa sedangkan 

mahasiswa S2 akuntansi berjumlah 53 mahasiswa. 

4.3  Uji Validitas 

 Pengujian Validitasi pada setiap item pertanyaan dilakukan 

dengan menghitung Pearson Correlation antara skor item dengan 

skor total. 
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Tabel 4.3. 

Uji Validitas Variabel Self-efficacy 

Item rxy rtabel Keterangan 

1 0,847 0,312 Valid 

2 0,915 0,312 Valid 

3 0,894 0,312 Valid 

4 0,897 0,312 Valid 

5 0,869 0,312 Valid 

6 0,872 0,312 Valid 

7 0,850 0,312 Valid 

8 0,887 0,312 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 2) 

 Nilai rtabel untuk taraf signifikansi 0,05 adalah 0,312. Tabel 

4.3. menunjukan bahwa nilai rxy lebih besar dari nilai rtabel pada 

semua item pertanyaan mengenai self efficacy (1-8). Hal ini 

menunjukkan bahwa semua item pertanyaan mengenai self efficacy 

adalah valid. 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Validitas Variabel Outcome Expectations 

Item rxy rtabel Keterangan 

1 0,723 0,312 Valid 

2 0,816 0,312 Valid 

3 0,855 0,312 Valid 

4 0,749 0,312 Valid 

5 0,860 0,312 Valid 

6 0,836 0,312 Valid 

7 0,768 0,312 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 2) 

 Nilai rtabel untuk taraf signifikansi 0,05 adalah 0,312. Tabel 

diatas menunjukan bahwa nilai rxy lebih besar dari nilai rtabel pada 

semua item pertanyaan mengenai outcome expectations (1-7). Hal 
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ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan mengenai outcome 

expectations adalah valid.  

4.4 Uji Reliabilitas 

 Pengujian Reliabilitas dilakukan dengan menghitung 

Cronbach’s Alpha dari setiap instrumen dalam variabel. 

 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Self Efficacy 0,958 Reliabilitas Sempurna 

Outcome Expectations 0,907 Reliabilitas Sempurna 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 2) 

 Tabel 4.5. menunjukan bahwa Cronbach’s Alpha variabel self 

efficacy sebesar 0,958 dan Cronbach’s Alpha variabel outcome 

expecations sebesar 0,907. Menurut Rainsch (2004) dalam buku 

Alat-alat Pengujian Hipotesis, kriteria reliabilitas sempurna adalah 

di atas 0,9. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel self 

efficacy dan outcome expectations dalam penelitian ini memiliki 

reliabilitas sempurna. 

4.5.Hasil Analisis Data 

4.5.1. Statistik Deskriptif Variabel 

 Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran data 

penelitian. Variabel yang akan dianalisis adalah self efficacy (se), 

outcome expectations (oe), dan goals atau minat CPA. 
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   Tabel 4.6. 

Statistik Deskriptif 

 

 Self Efficacy Outcome Expectations Goals 

 Mean Sig. Mean Sig. Mean Sig. 

Usia 

18 – 22 tahun 

23 – 28 tahun 

>28 tahun 

 

3,65944 

3,93359 

4,04891 

0,123 

 

3,991254 

4,022323 

4,217391 

0,381 

 

2,99 

3,38 

3,57 

0,042 

Tingkat Pendidikan 

S1 

S2 

 

3,66250 

3,98821 

0,045 

 

4,001429 

4,088950 

0,465 

 

2,95 

3,55 

0,002 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 2) 

 Dari hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa rata-rata nilai 

self efficacy untuk bidang usia dan tingkat pendidikan hampir sama 

yaitu sekitar 3,5 sampai dengan 4. Rata-rata nilai outcome 

expectations di bidang usia dan tingkat pendidikan juga hampir 

sama yaitu berada di kisaran 4. Perbedaan rata-rata yang cukup 

besar ada di variabel goals. Pada tingkat pendidikan, S1 memiliki 

rata—rata nilai sebeasr 2,95 dan S2 memiliki rata-rata nilai sebesar 

3,55. Sedangkan untuk usia, pada usia 18 – 22 tahun hanya 

memiliki rata-rata nilai sebesar 2,99. Sedangkan pada usia 28 tahun 

ke atas memiliki nilai sebesar 3,57. Terdapat perbedaan minat atau 

goals dalam aspek usia sedangkan self efficacy dan outcome 

expectations tidak ada perbedaan dalam aspek usia. Tingkat 

pendidikan berpengaruh terhadap self efficacy dan goals. Namun 

tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap outcome 

expectations. 
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4.5.2. Uji Hipotesis 1 

4.5.2.1. Uji Independent T-Test 

 Hipotesis pertama menguji apakah terdapat pengaruh antara 

tingkat pendidikan dengan self efficacy. Tingkat pendidikan dapat 

dikatakan berpengaruh jika terdapat perbedaan self efficacy antara 

mahasiswa S1 dan S2 akuntansi. Hipotesis 1 diuji dengan 

menggunakan uji beda Independent T-Test. Jika nilai signifikansi < 

0,05 maka dapat dikatakan bahwa Ha diterima. 

Tabel 4.7. 

Uji Beda T-Test 

 Sig. 

Tingkat Pendidikan → SE 0,045 

Sumber : Data primer diolah, 2018 (Lampiran 3) 

 Pada tabel 4.7. dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,045 < 0,05, artinya Ha1 diterima. Ha1 diterima menunjukkan 

bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap self efficacy. 

4.5.3.  Uji Hipotesis 2 dan 4 

4.5.3.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 

maka data tidak terdistribusi dengan normal, sebaliknya jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka data terdistribusi dengan normal. 
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Tabel 4.8. 

Hasil Uji Normalitas 

Persamaan H2 dan H4 Sig. Kolmogorov-Smirnov Z 

G = a + β1SE +β2OE + e 0,295 0,977 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 4) 

 Tabel 4.8. menunjukan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov Z 

sebesar 0,977 dengan nilai signifikansi 0,295 untuk persamaan Se 

dan Oe terhadap Goals. Nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan 

bahwa data terdistribusi normal 

4.5.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas akan dilakukan dengan uji Glejser. Data 

dikatakan homogeny atau bebas dari heteroskedastisitas jika nilai 

signifikansi > 0,05. 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan H2 dan H4 Sig. 

G = a + β1SE +β2OE + e 0,747 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 4) 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

simultan sebesar 0,747 yang berarti variabel independen self 

efficacy dan outcome expectations tidak berpengaruh signifikan 

terhadap absolut standardized residual dari goals. Maka, dapat 

diambil kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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4.5.3.3. Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas dilakukan dengan uji regresi dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. 

Data bebas dari masalah multikolinieritas jika nilai tolerance ≤ 1 

dan nilai VIF tidak lebih dari 10. 

Tabel 4.10. 

Hasil Uji Multikolinearitias 

Persamaan H2 dan H4 Tolerance VIF 

G = a + β1SE +β2OE + e 0,340 2,942 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 4)   

 Tabel 4.10. menunjukkan nilai Tolerance ≤ 1 dan nilai VIF ≤ 

10 untuk persamaan self efficacy dan outcome expectations 

terhadap goals.. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolinieritas. 

4.5.3.4. Uji Regresi 

 Hipotesis 2 dan 4 diuji dengan menggunakan uji regresi yang 

menguji apakah terdapat pengaruh positif antara self efficacy 

terhadap goals dan apakah terdapat pengaruh positif antara 

outcome expectations terhadap goals. Persamaan hipotesis 2 dan 4 

digabung menjadi satu dan diuji secara bersamaan. Ha2 dan Ha4 

diterima apabila nilai signifikansi < 0,05. 

             Tabel 4.11. 

 Hasil Uji Regresi 

Variabel Beta 
Anova 

Sig. 
F 

Coefficients 

Sig. 
t 

SE 0,216 
0,000 21,754 

.082 1,751 

OE 0,282 .024 2,285 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 4) 
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Hasil di atas menunjukkan nilai F sebesar 21,754 dengan 

probabilitas 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi goals, karena probabilitas < 

0,05. Artinya, self efficacy dan outcome expectations secara 

bersama-sama mempengaruhi goals. 

Tabel 4.11. menunjukkan nilai signifikansi self efficacy sebesar 

0,082 (> 0,05) dan nilai t sebesar 1,751 (< 1,96), artinya self 

efficacy tidak berpengaruh terhadap goals mahasiswa menjadi 

CPA. Sedangkan outcome expectations mempunyai nilai 

signifikansi 0,024 (< 0,05) dengan beta 0,282 dan nilai t sebesar 

2,285 (> 1,96) yang artinya outcome expectations berpengaruh 

positif terhadap goals mahasiswa menjadi CPA. 

4.5.4. Uji Hipotesis 3 

4.5.4.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi < 0,05 

maka data tidak terdistribusi dengan normal, sebaliknya jika nilai 

signifikansi > 0,05 maka data terdistribusi dengan normal. 

Tabel 4.12. 

Hasil Uji Normalitas 

Persamaan H3 Sig. Kolmogorov-Smirnov Z 

OE = 𝑎3+ β3SE + e 0,784 0,655 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 5) 

 



45 
 

 
 

Tabel 4.12. menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 

0,655 dengan signifikansi 0,784 untuk variabel independen self 

efficacy terhadap variabel dependen outcome expectations. Nilai 

signifikansi >0,05 yang artinya data terdistribusi normal. 

4.5.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas akan dilakukan dengan uji Glejser. Data 

dikatakan homogeny atau bebas dari heteroskedastisitas jika nilai 

signifikansi > 0,05. 

 Tabel 4.13. 

 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Persamaan H3 Sig. 

OE = 𝑎3+ β3SE + e 0,066 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 5) 

 

 Tabel 4.13. menunjukan bahwa nilai signifikansi simultan 

sebesar 0,066 yang berarti variabel independen self efficacy tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen outcome expectations. 

Maka dapat disimpulkan data bersifat homogen. 

4.5.4.3. Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas dilakukan dengan uji regresi dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. 

Data bebas dari masalah multikolinieritas jika nilai tolerance ≤ 1 

dan nilai VIF tidak lebih dari 10 
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Tabel 4.14. 

Hasil Uji Multikolineartias 

Persamaan H3 VIF Tolerance 

OE = 𝑎3+ β3SE + e 1,000 1,000 

Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 5) 

Output di atas menunjukkan bahwa tidak ada korelasi 

antara self efficacy dengan outcome expectations. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai tolerance yang tidak melebihi 1 dan nilai VIF 

tidak lebih dari 10. 

4.5.4.4. Uji Regresi 

Hipotesis 3 dilakukan dengan pengujian regresi dimana nilai α 

sebesar 5% atau 0,05. Hipotesis 3 dikatakan dapat diterima apabila 

nilai signifikansi < 0,05 yang artinya self efficacy berpengaruh 

positif terhadap outcome expectations. 

Tabel 4.15. 

Hasil Uji Regresi 

Persamaan H3 Beta Sig. t 

OE = 𝑎3+ β3SE + e 0,812 0,000 17,124 

    Sumber: Data primer diolah, 2018 (Lampiran 5) 

 

 Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa Ha3 diterima karena 

nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) dengan nilai beta sebesar 

0,812 dan nilai t sebesar 17,124 (> 1,96). Hal ini menunjukkan 

bahwa self efficacy berpengaruh positif terhadap outcome 

expectations. 

4.6. Pembahasan 

. Hasil pengujian T-Test menunjukkan bahwa Ha1 diterima. 

Dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif bahwa nilai rata-rata 
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self efficacy pada S1 sebesar 3,66 sedangkan pada S2 sebesar 3,98. 

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 

terhadap self efficacy seseorang. Hasil ini mendukung teori social 

kognitif di mana perkembangan self efficacy salah satunya adalah 

melalui sekolah. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh 

di sekolah maka semakin tinggi tingkat kepercayaan dirinya. 

Tingkat pendidikan yang tinggi dapat dilihat dari lamanya waktu 

sekolah (Atmanti, 2005). Artinya, semakin lama seseorang 

menempuh pendidikan, maka semakin tinggi tingkat pendidikan 

seseorang. Mahasiswa S2 tentunya sudah menempuh pendidikan 

yang jauh lebih lama dibandingkan mahasiswa S1, sehingga self 

efficacy mahasiswa S2 lebih besar dibandingkan mahasiswa S1. 

 Hasil uji regresi terhadap hipotesis kedua menunjukkan bahwa 

self efficacy tidak berpengaruh positif terhadap goals mahasiswa 

menjadi CPA dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,084 (> 0,05). 

Hasil ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan Lent et al (1994) 

dalam jurnal Jerry Schoenfeld tahun 2017 bahwa keyakinan self 

efficacy sangat berkaitan dengan minat karir. Jadi,  minat karir 

seseorang tidak bisa ditentukan oleh self efficacy semata. Menurut 

Bandura (1997, 1986) dalam Jerry Schoenfeld, Serga G, dan 

Borgia (2017), probabilitas dalam melakukan aktivitas apapun 

dapat dijelaskan sebagian oleh tingkat kepercayaan yang dimiliki 

seseorang dalam kemampuan mereka untuk mencapai tingkat 
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kinerja yang diinginkan. Tingkat keyakinan seseorang hanya dapat 

menjelaskan sebagian dari minat atau aktivitas yang akan 

dilakukan seseorang. Walaupun self efficacy seseorang dalam 

melakukan suatu hal tinggi, belum tentu orang tersebut mau 

melakukannya. Orang akan mempunyai minat yang tinggi dalam 

melakukan sesuatu ditentukan tidak hanya melalui self efficacy 

namun juga bisa dari faktor lain seperti harapan hasil terhadap 

suatu hal yang dilakukan. Berdasarkan hasil uji regresi terhadap 

hipotesis 2 dan 4 yang digabungkan, ditunjukkan bahwa self 

efficacy dan outcome expectations  secara bersama-sama 

mempengaruhi goals. Hasil ini dapat dibuktikan dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,000 yaitu di bawah 0,05. Hal ini 

menunjukkan minat seseorang dapat terpengaruh jika ada faktor 

tambahan seperti outcome expectations. Hasil uji regresi antara 

outcome expectations terhadap goals sendiri juga signifikan. Nilai 

signifikansi sebesar 0,024 (< 0,05). Hasil ini mendukung teori 

SCCT yang mengatakan bahwa outcomes expectations dapat 

mempengaruhi minat seseorang dalam menekuni karir yang ia 

pilih. Siswa akan tertarik pada karir yang dituju ketika mereka 

sudah bisa memprediksi hasil yang diinginkan (Gore & Leuwerke, 

2000). Semakin tinggi harapan hasil seseorang akan seseuatu, 

maka semakin tinggi minat seseorang dalam melakukan sesuatu 

tersebut. 
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 Hasil uji regresi yang terakhir adalah uji regresi terhadap 

hipotesis 3. Hasilnya menunjukkan bahwa self efficacy 

berpengaruh positif terhadap outcome expectations. Hasil uji 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) yang berarti 

Ha3 diterima. Hasil uji ini mendukung penelitian Lent et al (1994, 

2000)  yang mengatakan self efficacy secara langsung akan 

mempengaruhi harapan hasil. Semakin yakin seseorang melakukan 

sesuatu maka harapan hasilnya akan semakin tinggi.




