
 
 

 
 

BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Distribusi responden dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

dibagikan kepada mahasiswa di 6 universitas di kota semarang yaitu 

Universita Katolik Soegijapranata, Universitas Negeri Diponegoro, 

Universitas Negeri Semarang, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas 

Islam Sultan Agung, dan Universitas Stikubank. Berdasarkan hasil 

kuesioner yang disebar sebanyak 110 kuesioner, 5 kuesioner tidak kembali, 

7 kuesioner tidak dapat diolah dan 98 kuesioner dapat diolah. Ada 7  

kuesioner yang tidak dapat diolah dikarenakan ada item item yang terdapat 

di kuesioner tidak dijawab sehingga tidak dapat diolah. 

Tabel 4. 1 Distribusi Responden 

 

Universitas Jumlah Mahasiswa Total Responden 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

 

932 19 

Universitas Diponegoro 

 

 

213 5 

Universitas Negeri 

Semarang 

856 17 

Universitas Dian 

Nuswantoro 

833 17 

Universitas Islam Sultan 

Agung 

689 15 



 
 

 
 

Sumber : lampiran 2a 

Dari tabel 4.1 gambaran responden dapat dilihat mahasiswa yang mengisi 

kuesioner mayoritas laki-laki sebanyak 52 orang. Responden penelitian ini 

paling banyak berumur 22 tahun dan paling sedikit berumur 24 tahun. Dari 

98 responden mahasiswa dari 6 universitas di Semarang, mahasiswa 

Universitas Stikubank paling banyak mengisi kuesioner penelitian sebanyak 

25 mahasiswa dan mahasiswa Universitas Diponegoro sebanyak 5 

mahasiswa. Mayoritas responden yang mengisi kuesioner adalah mahasiswa 

semester 5 sampai semester 8 sebesar 65,3 %. Dari semua mahasiwa yang 

mengisi kuesioner penelitian, sebanyak 45 mahasiswa yang memiliki Indeks 

Prestasi Kamulatif (IPK) 3,00 – 3,49. Mahasiswa angkatan 2015 adalah 

responden paling banyak yang mengisi kuesioner penelitian dengan jumlah 

33 orang. Responden kebanyakan akan memilih mengambil sertifikat CPA 

pada saat setelah menyelesaikan gelar master nya. 

  

Universitas Stikubank 1274 25 

Total  98 



 
 

 
 

Tabel 4. 2 Gambaran Umum Responden 

Keterangan  Jumlah  Presentase 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 52 53,10% 

Perempuan 46 46,90% 

Total 98 100,00% 

umur  

19 4 4,10% 

20 20 20,40% 

21 26 26,50% 

22 36 36,70% 

23 8 8,20% 

24 4 4,10% 

Total 98 100,00% 

Universitas  

UNIKA 19 19,40% 

UNDIP 5 5,10% 

UNNES 17 17,30% 

UDINUS 17 17,30% 

UNISULA 15 15,30% 

UNISBANK 25 25,50% 

Total 98 100,00% 

Semester 

1' -'4' 27 27,60% 

5' - '8' 64 65,30% 

9' - '12' 7 7,10% 

Total 98 100,00% 

IPK 

2.00 - 2.49 1 1,00% 

2.50 - 2.99 44 44,90% 

3.00 - 3.49 45 45,90% 

3.50 - 4.00 8 8,20% 

Total 98 100,00% 

Angkatan 

2012 1 1,00% 

2013 6 6,10% 

2014 31 31,60% 

2015 33 33,70% 

2016 18 18,40% 

2017 9 9,20% 

Total 98 100,00% 

Pertanyaan Umum 

Segera setelah 
sarjana 

19 19,40% 

Saat 
mengerjakan 

master 
8 8,20% 



 
 

 
 

Setelah 
menyelesaikan 

master 
29 29,60% 

Tidak yakin 
kapan 

28 28,60% 

Tidak 
bermaksud 
mengikuti 

14 14,30% 

Total 98 100,00% 

Sumber : lampiran 2c 

  



 
 

 
 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Validitas  

Uji validitas adalah suatu tahap dimana kuesioner mampu untuk 

mengukur sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam 

melakukan uji validitas ini peneliti menggunakan model pengujian 

Cronbach Alpha, setiap item pertanyaan dalam kuesioner dinilai 

valid apabila jika Corrected item - total correlation > R tabel 

(Ghozali, 2011). Berikut ini adalah tabel hasil uji validitas untuk 

setiap variabel: 

Tabel 4. 3 Uji Validitas Variabel Niat 

Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel Keterangan 

n1 0,694 0,165 Valid 

n2 0,81 0,165 Valid 

n3 0,685 0,165 Valid 

Sumber : Lampiran 3a 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 3 pertanyaan yang ada pada 

variabel Niat, semua dinyatakan valid. Diketahui dari Corrected  

Item – Total Correlation lebih besar dari R tabel.   

Tabel 4. 4 Uji Validitas Variabel Rasa Urgensi  

Variabel  

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel Keterangan 

ru1 ,680 0,165 Valid 

ru2 ,680 0,165 Valid 

 Sumber : Lampiran 3b 



 
 

 
 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 2 pertanyaan yang ada pada 

variabel Rasa Urgensi, semua dinyatakan valid. Diketahui dari 

Corrected  Item – Total Correlation lebih besar dari R tabel. 

Tabel 4. 5 Uji validitas Kemampuan dan Usaha  

 Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel Keterangan 

ku1 0,656 0,165 Valid 

ku2 0,735 0,165 Valid 

ku3 0,596 0,165 Valid 

ku4 0,362 0,165 Valid 

Sumber : lampiran 3c 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 4 pertanyaan yang ada pada 

variabel Kemampuan dan Usaha, semua dinyatakan valid. Diketahui 

dari Corrected  Item – Total Correlation lebih besar dari R tabel. 

 Tabel 4. 6 Uji Validitas Kesulitan dan Keberuntungan 

Variabel  

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

kk1 0,753 0,165 Valid 

kk2 0,849 0,165 Valid 

kk3 0,781 0,165 Valid 

kk4 0,726 0,165 Valid 

Sumber : lampiran 3d 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 4 pertanyaan yang ada pada 

variabel Kesulitan dan Keberuntungan, semua dinyatakan valid. 

Diketahui dari Corrected  Item – Total Correlation lebih besar dari 

R tabel 

  



 
 

 
 

Tabel 4. 7 Uji Validitas Daya Tarik 

Sumber : lampiran 3e 

`Dari tabel diatas diketahui bahwa 4 pertanyaan yang ada pada 

variabel Daya Tarik, semua dinyatakan valid. Diketahui dari 

Corrected  Item – Total Correlation lebih besar dari R tabel. 

Tabel 4. 8 Uji Validitas Variabel Biaya Mempersiakan Ujian 

 

 

 

Sumber : Lampiran 3f 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 3 pertanyaan yang ada pada 

variabel Biaya Mempersiapkan Ujian CPA, semua dinyatakan valid. 

Diketahui dari Corrected  Item – Total Correlation lebih besar dari 

R tabel.  

Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

dt1 0,638 0,165 Valid 

dt2 0,770 0,165 Valid 

dt3 0,742 0,165 Valid 

dt4 0,644 0,165 Valid 

Variabel  

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

bm1 0,699 0,165 Valid 

bm2 0,666 0,165 Valid 

bm3 0,577 0,165 Valid 



 
 

 
 

Tabel 4. 9 Uji Validitas Variabel Dukungan Finansial dari 

Calon Perusahaan 

Sumber : Lampiran 3g 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 4 pertanyaan yang ada pada 

variabel Dukungan Finansial dari Calon Perusahaan, semua 

dinyatakan valid. Diketahui dari Corrected  Item – Total Correlation 

lebih besar dari R tabel. 

Tabel 4. 10 Uji Validitas Variabel Kemampuan Diri 

 

Sumber : Lampiran 3h  

Dari tabel diatas diketahui bahwa 10 pertanyaan yang ada pada 

variabel Kemampuan Diri, semua dinyatakan valid. Diketahui dari 

Corrected  Item – Total Correlation lebih besar dari R tabel. 

 

 Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

df1 0,374 0,165 Valid 

df2 0,614 0,165 Valid 

df3 0,621 0,165 Valid 

df4 0,713 0,165 Valid 

Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

kd1 0,232 0,165 Valid 

kd2 0,198 0,165 Valid 

kd3 0,579 0,165 Valid 

kd4 0,652 0,165 Valid 

kd5 0,682 0,165 Valid 

kd6 0,709 0,165 Valid 

kd7 0,633 0,165 Valid 

kd8 0,635 0,165 Valid 

kd9 0,575 0,165 Valid 

kd10 0,564 0,165 Valid 



 
 

 
 

Tabel 4. 11 Uji Validitas Variabel Biaya Mengikuti Ujian  

Sumber : Lampiran 3i 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 2 pertanyaan yang ada pada 

variabel Biaya Mengikuti Ujian CPA, semua dinyatakan valid. 

Diketahui dari Corrected  Item – Total Correlation lebih besar dari 

R tabel. 

Tabel 4. 12 Uji Validitas Variabel Dukungan Finansial dari 

Keluarga 

Sumber : Lampiran 3j 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 2 pertanyaan yang ada pada 

variabel Dukungan Finansial dari Keluarga, semua dinyatakan valid. 

Diketahui dari Corrected  Item – Total Correlation lebih besar dari 

R tabel. 

Tabel 4. 13 Uji Validitas Variabel Akses ke Panutan 

Sumber : Lampiran 3k 

Variabel  

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

bmu1 0,506 0,165 Valid 

bmu2 0,506 0,165 Valid 

Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

dfk1 0,563 0,165 Valid 

dfk2 0,563 0,165 Valid 

Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

akp1 0,749 0,165 Valid 

akp2 0,735 0,165 Valid 

akp3 0,731 0,165 Valid 

akp4 0,681 0,165 Valid 



 
 

 
 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 4 pertanyaan yang ada pada 

variabel Akses ke Panutan, semua dinyatakan valid. Ditunjukan dari 

Corrected  Item – Total Correlation lebih besar dari R tabel. 

Tabel 4. 14 Uji Validitas Variabel Dukungan Psikologis dari 

Fakultas 

Sumber : Lampiran 3l  

Dari tabel diatas diketahui bahwa 2 pertanyaan yang ada pada 

variabel Dukungan Psikologis dari Fakultas, semua dinyatakan 

valid. Ditunjukan dari Corrected  Item – Total Correlation lebih 

besar dari R tabel. 

Tabel 4. 15 Uji Validitas Variabel Dukungan Fungsional dari 

Fakultas 

Sumber : Lampiran 3m 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 3 pertanyaan yang ada pada 

variabel Dukungan Fungsional dari Fakultas, semua dinyatakan 

valid. Ditunjukan dari Corrected  Item – Total Correlation lebih 

besar dari R tabel. 

  

Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

dp1 0,664 0,165 Valid 

dp2 0,664 0,165 Valid 

Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

dff1 0,655 0,165 Valid 

dff2 0,706 0,165 Valid 

dff3 0,382 0,165 Valid 



 
 

 
 

Tabel 4. 16 Uji Validitas Variabel Karir Protean 

Sumber : lampiran 3n 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 6 pertanyaan yang ada pada 

variabel Karir Protean , semua dinyatakan valid. Ditunjukan dari 

Corrected  Item – Total Correlation lebih besar dari R tabel 

Tabel 4. 17 Uji Validitas Variabel Dukungan Sosial dari 

Keluarga dan Teman 

Sumber : Lampiran 3o 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 2 pertanyaan yang ada pada 

variabel Dukungan Sosial, semua dinyatakan valid. Ditunjukan dari 

Corrected  Item – Total Correlation lebih besar dari R tabel 

.  

Variabel 

Corrected 

Item-Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

kp1 0,570 0,165 Valid 

kp2 0,628 0,165 Valid 

kp3 0,589 0,165 Valid 

kp4 0,411 0,165 Valid 

kp5 0,394 0,165 Valid 

kp6 0,347 0,165 Valid 

Variabel 

Corrected Item-

Total 

Correlation R Tabel  Keterangan 

ds1 0,507 0,165 Valid 

ds2 0,507 0,165 Valid 



 
 

 
 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini dilakukan pada item-item pertanyaan yang 

sudah dinyatakan valid pada pengujian sebelumnya. Hasil uji 

reliabilitas pada masing-masing varibel adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 18 Uji Reliabilitas 

Variabel 
Croncbac

h alpha  

Kriteria 

Minimal 

Niat 0,691 0,600 

Rasa Urgensi 0,647 0,600 

Kemampuan dan Usaha 0,870 0,600 

Kesulitan dan Keberuntungan 0,864 0,600 

Daya Tarik 0,848 0,600 

Biaya Mempersiapkan Ujian CPA 0,757 0,600 

Dukungan Finansial dari Calon Perusahaan 0,860 0,600 

Kemampuan Diri 0,909 0,600 

Biaya Mengikuti Ujian CPA 0,882 0,600 

Dukungan Finansial dari Keluarga 0,647 0,600 

Akses ke Panutan 0,859 0,600 

Dukungan Psikologis dari Fakultas 0,844 0,600 

Dukungan Fungsional dari Fakultas 0,763 0,600 

Karir Protean 0,875 0,600 

Dukungan Sosial 0,614 0,600 

Sumber : Lampiran 3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h,3i,3j,3k,3l,3m,3n,3o 

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.18 menunjukan bahwa semua 

variabel memiliki nilai cronbach alpha yang lebih besar dari 0.6. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel dalam penelitian 

ini reliabel dan layak digunakan dalam pengujian statistik.  



 
 

 
 

4.3 Stastik Deskriptif 

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

data atau nilai dari hasil jawaban responden untuk setiap masing-masing 

variabel yang ada. Deskiptif variabel ini dilihat dari mean setiap variabel 

yang sesuai dengan kategori tinggi, sedang dan rendah. Kategori tinggi, 

sedang, dan rendah ini menggunakan interval kelas dimana kisaran teoritis 

untuk setiap variabel berada antara 1 sampai 5. 

Tabel 4. 19 Stastik Deskriptif 

 

Sumber : Lampiran 2d 

Variabel  Mean 

Kisaran 

Teoritis Keterangan 

Niat Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian 

CPA 3,8404 

1.00 - 

5.00 Tinggi 

Rasa Urgensi 3,7551 

1.00 - 

5.00 Tinggi 

Kemampuan dan Usaha 3,6480 

1.00 - 

5.00 Sedang 

Kesulitan dan Keberuntungan 3,5485 

1.00 - 

5.00 Sedang 

Daya Tarik 2,4260 

1.00 - 

5.00 Sedang 

Biaya Mempersiapkan Ujian CPA 3,8572 

1.00 - 

5.00 Tinggi 

Dukungan Finansial dari Calon Perusahaan 3,6633 

1.00 - 

5.00 Sedang 

Kemampuan Diri 3,5959 

1.00 - 

5.00 Sedang 

Biaya Mengikuti Ujian CPA 3,5561 

1.00 - 

5.00 Sedang 

Dukungan Finansial dari Keluarga 3,8673 

1.00 - 

5.00 Tinggi 

Akses ke Panutan 3,6199 

1.00 - 

5.00 Sedang 

Dukungan Psikologis dari Fakultas 3,7092 

1.00 - 

5.00 Tinggi 

Dukungan Fungsional dari Fakultas 3,7446 

1.00 - 

5.00 Tinggi 

Karir Protean 3,6922 

1.00 - 

5.00 Tinggi 

Dukungan Sosial 3,9031 

1.00 - 

5.00 Tinggi 



 
 

 
 

Dilihat dari tabel 4.19 variabel Niat Mahasiswa untuk Mengikuti Ujian 

CPA mempunyai nilai mean 3,8404 termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal 

ini menujukan bahwa responden yang ada dalam penelitian ini memiliki niat 

untuk mengikuti ujian CPA.  

Pada variabel rasa urgensi memiliki nilai mean 3,7551 termasuk ke 

dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa responden yang ada 

dalam penelitian ini memiliki rasa urgensi yang tinggi dalam mengikuti 

ujian CPA. 

Pada variabel kemampuan dan usaha memiliki nilai mean 3,6480 

termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukan bahwa responden 

yang ada dalam penelitian ini memerluka  kemampuan dan usaha agar dapat 

lulus dalam ujian CPA. 

Pada variabel kesultan dan keberuntungan memiliki nilai mean 3,5485 

termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukan bahwa responden  

yang ada dalam penelitian ini merasa faktor kesulitan dan keberuntungan 

adalah di luar kendali individu 

Pada variabel daya tarik memiliki nilai mean 2,4260 termasuk ke dalam  

kategori sedang. Hal ini menunjukan bahwa responden yang ada dalam 

penelitian ini merasa bahwa motivasi untuk lulus  CPA adalah memiliki 

daya tarik. 

Pada variabel biaya mempersiapkan ujian CPA memiliki nilai mean 

3,8572 termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa 



 
 

 
 

responden yang ada dalam penelitian ini sudah mengetahui seberapa besar 

biaya untuk mempersiapkan ujian CPA 

Pada variabel dukungan finansial dari calon perusahaan  memiliki nilai 

mean 3,6633 termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukan 

bahwa responden yang ada dalam penelitian ini menganggap dukungan 

finansial dari calon perusahan perlu dalam mengikuti ujian CPA. 

Pada variabel kemampuan diri memiliki nilai mean 3,5959  termasuk ke 

dalam kategori sedang. Hal ini menunjukan bahwa responden yang ada 

dalam penelitian ini merasa kemampuan diri sangat dibutuhkan saat 

mengikuti ujian CPA. 

Pada variabel biaya mengikuti ujian CPA memiliki nilai mean 3,5561 

termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukan bahwa responden 

yang ada dalam penelitian ini sudah mengetahui seberapa besar biaya untuk 

mengikuti ujian CPA. 

Pada variabel dukungan finansial dari keluarga memiliki nilai mean 

3,8673 termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa 

responden yang ada dalam penelitian ini memerlukan dukungan finansial 

dari keluarga untuk mengikuti ujian CPA. 

Pada variabel akses ke panutan memiliki nilai mean 3,6199 termasuk ke 

dalam kategori sedang. Hal ini menunjukan bahwa responden yang ada 

dalam penelitian ini memerlukan akses ke panutan untuk mengikuti ujian 

CPA. 



 
 

 
 

Pada variabel dukungan psikologis dari fakultas memiliki nilai mean 

3,7092 termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa 

responden yang ada dalam penelitian memerlukan dukungan psikologis dari 

fakultas untuk lulus dalam ujian CPA. 

Pada variabel dukungan fungsional dari fakultas  memiliki nilai mean 

3,8673 termasuk ke dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa 

responden yang ada dalam penelitian ini memerlukan dukungan fungsional 

dari fakultas untuk lulus dalam ujian CPA. 

Pada variabel karir protean memiliki nilai mean 3,6922 termasuk ke 

dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa responden yang ada 

dalam penelitian ini merasa karir protean diperlukan dalam mengikuti ujian 

CPA. 

Pada variabel dukungan sosial memiliki nilai mean 3,9031 termasuk ke 

dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa responden yang ada 

dalam penelitian ini memerlukan dukungan sosial  untuk lulus dalam ujian 

CPA 

  



 
 

 
 

4.4 Compare Mean 

Compare mean ini dilakukan untuk mengetahui rata-rata dari setiap 

identitas responden seperti jenis kelamin, umur, universitas, semester, 

indeks prestasi kamulatif (IPK), angkatan, dan pertanyaan umum. Berikut 

hasil dari compare mean yang telah dilakukan : 

Tabel 4. 20 Compare Mean Jenis Kelamin 

Variabel 
Jenis Kelamin 

Laki - Laki Perempuan  Sig.  

Niat 3,962 3,703 0,890 

Rasa Urgensi 3,769 3,739 0,844 

Kemampuan dan Usaha 3,731 3,554 0,221 

Kesulitan dan Keberuntungan 3,385 3,734 0,320 

Daya Tarik 2,428 2,424 0,979 

Biaya Mempersiapkan Ujian CPA 3,840 3,877 0,774 

Dukungan Finansial dari Calon Perusahaan 3,702 3,620 0,553 

Kemampuan Diri 3,665 3,517 0,202 

Biaya Mengikuti Ujian CPA 3,587 3,522 0,697 

Dukungan Finansial dari Keluarga 3,875 3,859 0,892 

Akses ke Panutan 3,582 3,663 0,601 

Dukungan Psikologis dari Fakultas 3,712 3,707 0,976 

Dukungan Fungsional dari Fakultas 3,788 3,696 0,498 

Karir Protean 3,766 3,609 0,169 

Dukungan Sosial 3,837 3,978 0,238 

Sumber : Lampiran 2d 

Pada tabel 4.20 dapat dilihat responden laki-laki memiliki nilai rata – rata 

lebih tinggi daripada responden perempuan. Hampir di semua variabel 

kecuali variabel akses ke panutan dan dukungan sosial. Dapat dikatakan 

responden laki-laki menganggap semua variabel dalam penelitian ini 

mempunyai pengaruh dalam mengikuti ujian CPA. Responden perempuan 

memiliki nilai rata – rata tertinggi di variabel akses ke panutan dan 

dukungan sosial. Dapat dikatakan reponden perempuan merasa akses ke 



 
 

 
 

panutan dan dukungan sosial perlu untuk lulus dalam ujian CPA 

dibandingkan dengan reponden laki – laki 

Tabel 4. 21 Compare Mean Umur 

Variabel 
Umur 

19 20 21 21 23 24 Sig. 

Niat 3,835 3,850 3,718 3,871 3,959 4,085 0,932 

Rasa Urgensi 3,500 3,725 3,692 3,736 4,000 4,250 0,665 

Kemampuan dan Usaha 3,438 3,613 3,414 3,715 3,875 4,500 0,066 

Kesulitan dan Keberuntungan 3,375 3,375 3,644 3,542 3,688 3,750 0,860 

Daya Tarik 2,375 2,325 2,452 2,424 2,719 2,250 0,862 

Biaya Mempersiapkan Ujian CPA 3,835 4,134 3,615 3,936 3,834 3,414 0,067 

Dukungan Finansial dari Calon 

Perusahaan 
3,813 3,650 3,442 3,715 3,750 4,375 0,175 

Kemampuan Diri 3,700 3,690 3,604 3,558 3,475 3,550 0,947 

Biaya Mengikuti Ujian CPA 3,750 3,400 3,558 3,500 3,875 4,000 0,627 

Dukungan Finansial dari Keluarga 3,875 3,800 3,731 3,875 4,313 4,125 0,222 

Akses ke Panutan 4,063 3,738 3,500 3,583 3,688 3,563 0,765 

Dukungan Psikologis dari Fakultas 3,750 3,625 3,673 3,625 4,188 4,125 0,490 

Dukungan Fungsional dari Fakultas 3,918 3,783 3,590 3,749 3,834 4,168 0,631 

Karir Protean 3,793 3,684 3,635 3,694 3,770 3,833 0,979 

Dukungan Sosial 4,000 3,775 3,750 3,944 4,250 4,375 0,138 

Sumber : Lampiran 2d 

Dari tabel 4.21 dapat dilihat responden dengan umur 24 tahun memiliki 

nilai rata-rata paling tinggi daripada responden umur lainnya di variabel niat 

mengikuti ujian CPA, rasa urgensi, kemampuan dan usaha, kesulitan dan 

keberuntungan, dukungan finansial dari calon perusahan, biaya 

mempersiapkan ujian CPA, dukungan finansial dari keluarga,dukungan 

fungsional dari fakultas karir protean, dan dukungan sosial. Dapat dikatakan 

responden dengan umur 24 tahun merasa variabel niat mengikuti ujian CPA, 

rasa urgensi, kemampuan dan usaha, kesulitan dan keberuntungan, 

dukungan finansial dari calon perusahan, biaya mempersiapkan ujian CPA, 



 
 

 
 

dukungan finansial dari keluarga, dukungan fungsional dari fakultas, karir 

protean, dan dukungan sosial perlu bepengaruh untuk lulus dalam ujian 

CPA dibandingkan dengan responden di umur lain, sedangkan responden 

dengan umur 23 tahun memiliki nilai rata – rata paling tinggi di variabel 

daya tarik, dukungan psikologis dari fakultas, dan akses ke panutan. Dapat 

dikatakan responden dengan umur 23 tahun merasa daya tarik, dukungan 

psikologis dari fakultas, dan akses ke panutan perlu bepengaruh untuk lulus 

ujian CPA dibandingkan dengan responden di umur lain. Responden dengan 

umur 22 tahun memiliki rata – rata paling tinggi di variabel biaya 

mempersiapkan ujian sebesar 3,9356. Dapat dikatakan reponden dengan 

umur 22 tahun merasa biaya mempersiapkan ujian perlu berpengaruh untuk 

lulus ujian CPA dibandingkan dengan responden di umur lain. Responden 

dengan umur 19 tahun memiliki nilai rata – rata  paling tinggi di variabel 

kemampuan diri sebesar 3,7000. Dapat dikatakan responden dengan umur 

19 tahun merasa kemampuan diri perlu berpengaruh untuk lulus ujian CPA 

dibandingkan dengan responden di umur lain 

  



 
 

 
 

 

Tabel 4. 22 Compare Mean Universitas 

Variabel 
UNIVERSITAS 

UNIKA UNDIP UNNES UDINUS UNISULA UNISBANK Sig. 

Niat 3,702 3,402 3,805 4,001 3,977 3,866 0,609 

Rasa Urgensi 3,763 2,900 3,853 3,559 3,800 3,960 0,075 

Kemampuan dan Usaha 3,632 3,300 3,794 3,456 3,783 3,680 0,590 

Kesulitan dan Keberuntungan 3,118 3,650 3,574 3,677 3,300 3,900 0,029 

Daya Tarik 2,355 3,200 2,412 2,912 2,467 1,980 0,000 

Biaya Mempersiapkan Ujian 

CPA 
3,965 4,200 3,921 3,707 3,689 3,867 0,529 

Dukungan Finansial dari 

Calon Perusahaan 
3,684 3,100 3,824 3,500 3,917 3,610 0,179 

Kemampuan Diri 3,647 3,180 3,377 3,477 3,700 3,808 0,071 

Biaya Mengikuti Ujian CPA 3,500 2,900 3,706 3,677 3,267 3,720 0,207 

Dukungan Finansial dari 

Keluarga 
3,763 3,200 4,088 4,029 3,600 3,980 0,009 

Akses ke Panutan 3,566 4,000 3,809 3,485 3,367 3,700 0,443 

Dukungan Psikologis dari 

Fakultas 
3,763 3,200 3,941 3,853 3,267 3,780 0,122 

Dukungan Fungsional dari 

Fakultas 
3,773 2,864 3,882 3,608 3,932 3,786 0,037 

Karir Protean 3,895 3,334 3,754 3,481 3,789 3,654 0,175 

Dukungan Sosial 3,790 3,700 4,147 4,059 3,600 3,940 0,089 

Sumber : Lampiran 2d 

Pada tabel 4.22 menunjukan responden dari Universitas Katolik 

Soegijapranata memiliki nilai rata – rata tertinggi di variabel karir protean 

sebesar 3,8947. Hal ini dapat dikatakan bahwa responden berasal 

Universitas Katolik Soegijapranata menganggap karir protean perlu 

berpengaruh dibandingkan responden yang berasal dari universitas lain. 

Responden dari Universitas Diponegoro memiliki nilai rata – rata tertinggi 

di variabel daya tarik, biaya mempersiapkan ujian CPA, dan akses ke 

panutan. Hal ini dapat dikatakan bahwa responden berasal Universitas 

Diponegoro menganggap daya tarik, biaya mempersiapkan ujian CPA, dan 



 
 

 
 

akses ke panutan perlu berpengaruh untuk lulus dalam ujian CPA 

dibandingkan responden yang berasal dari universitas lain. Responden dari 

Universitas Negeri Semarang memiliki nilai rata – rata tertinggi di variabel 

kemampuan dan usaha, dukungan finansial dari keluarga, dukungan 

psikologis dari fakultas, dan dukungan sosial. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

responden berasal Universitas Negeri Semarang menganggap kemampuan 

dan usaha, dukungan finansial dari keluarga, dukungan psikologis dari 

fakultas, dan dukungan sosial perlu berpengaruh untuk lulus dalam ujian 

CPA dibandingkan responden yang berasal dari universitas lain. Responden 

dari Universitas Dian Nuswantoro memiliki nilai rata – rata tertinggi di niat 

untuk mengikuti ujian CPA sebesar 4,006. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

responden berasal Universitas Dian Nuswantoro niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA perlu berpengaruh untuk lulus dalam ujian CPA 

dibandingkan responden yang berasal dari universitas lain. . Responden dari 

Universitas Dian Nuswantoro memiliki nilai rata – rata tertinggi di niat 

untuk mengikuti ujian CPA sebesar 4,006. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

responden berasal Universitas Dian Nuswantoro niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA perlu berpengaruh untuk lulus dalam ujian CPA 

dibandingkan responden yang berasal dari universitas lain. Responden dari 

Universitas Islam Sultan Agung memiliki nilai rata – rata tertinggi di 

variabel dukungan finansial dari calon perusahaan dan dukungan fungsional 

fakultas. Hal ini dapat dikatakan bahwa responden berasal Universitas Islam 

Sultan Agung merasa dukungan finansial dari calon perusahaan dan 



 
 

 
 

dukungan fungsional fakultas perlu berpengaruh untuk lulus dalam ujian 

CPA dibandingkan responden yang berasal dari universitas lain. Responden 

dari Universitas Stikubank memiliki nilai rata – rata tertinggi di variabel 

rasa urgensi, kesulitan dan keberuntungan, kemampuan diri, dan biaya 

mengikuti ujian CPA. Hal ini dapat dikatakan bahwa responden berasal 

Universitas Stikubank merasa rasa urgensi, kesulitan dan keberuntungan, 

kemampuan diri, dan biaya mengikuti ujian CPA perlu berpengaruh untuk 

lulus dalam ujian CPA dibandingkan responden yang berasal dari 

universitas lain 

Tabel 4. 23 Compare Mean Semester 

Variabel 
SEMESETER 

1' - '4' 5' - '8' 9' - '12' SIG. 

Niat 3,876 3,808 4,001 0,782 

Rasa Urgensi 3,778 3,680 4,357 0,074 

Kemampuan dan Usaha 3,593 3,590 4,393 0,014 

Kesulitan dan Keberuntungan 3,472 3,500 4,286 0,040 

Daya Tarik 2,287 2,488 2,393 0,487 

Biaya Mempersiapkan Ujian CPA 4,063 3,833 3,284 0,012 

Dukungan Finansial dari Calon 

Perusahaan 
3,741 3,551 4,393 0,005 

Kemampuan Diri 3,711 3,531 3,743 0,308 

Biaya Mengikuti Ujian CPA 3,519 3,531 3,929 0,459 

Dukungan Finansial dari Keluarga 3,833 3,828 4,357 0,073 

Akses ke Panutan 3,769 3,516 4,000 0,138 

Dukungan Psikologis dari 

Fakultas 
3,611 3,695 4,214 0,212 

Dukungan Fungsional dari 

Fakultas 
3,876 3,630 4,287 0,020 

Karir Protean 3,779 3,620 4,023 0,128 

Dukungan Sosial 3,852 3,875 4,357 0,105 

Sumber : Lampiran 2d 



 
 

 
 

Dari tabel 4.23 dapat dilihat responden yang sedang menempuh semester 

9 sampai dengan semester 12 memiliki nilai rata- rata tertinggi di hampir 

semua variabel kecuali variabel daya tarik dan biaya mempersiapkan ujian 

CPA. Responden yang sedang menempuh semester 5 sampai semester 8 

memiliki nilai rata – rata tertinggi di variabel daya tarik sebesar 2,4883. Hal 

ini menunjukan bahwa daya tarik perlu berpengaruh agar mahasiswa 

semester 5 sampai semester 9 dapat lulus dalam ujian CPA. Sedangkan 

responden yang sedang menempuh semester 1 sampai semester 4 memiliki 

nilai rata – rata tertinggi di variabel biaya mempersiapkan ujian CPA sebesar 

4,0626. Hal ini menunjukan bahwa biaya mempersiapkan ujian CPA tidak 

menjadi masalah untuk lulus ujian CPA bagi responden semester 1 sampai 

semester 4.  

  



 
 

 
 

 

Tabel 4. 24 Compare Mean IPK (Indeks Prestasi Kamulatif) 

Sumber : Lampiran 2d 

Dari tabel 4.24 dapat dilihat responden dengan IPK 2,00 – 2,49 memiliki 

rata – rata tertinggi di hampir semua variabel. Hal ini dikarenakan responden 

yang mengikuti penelitian ini dengan IPK 2,00 – 2,49  hanya 1 responden. 

Sedangkan mahasiswa dengan IPK 2,50 – 2,99 mempunyai rata rata 

tertinggi kedua di variabel niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA, 

biaya mempersiapkan ujian CPA, dukungan finansial dari keluarga, 

dukungan psikologis dari fakultas, dan dukungan sosial. Mahasiswa dengan 

IPK 3,00 – 3,49 memiliki rata – rata tertinggi kedua di variabel rasa urgensi, 

kesulitan dan keberuntungan, daya tarik, dan dukungan fungsional dari 

Variabel 
IPK 

2.00 - 

2.49 

2.50 - 

2.99 

3.00 - 

3.49 

3.50 - 

4.00 SIG. 

Niat 4,670 3,917 3,793 3,584 0,433 

Rasa Urgensi 4,000 3,773 3,778 3,500 0,783 

Kemampuan dan Usaha 4,500 3,614 3,639 3,781 0,613 

Kesulitan dan Keberuntungan 3,500 3,534 3,606 3,313 0,823 

Daya Tarik 2,000 2,386 2,489 2,344 0,829 

Biaya Mempersiapkan Ujian CPA 4,000 3,803 3,815 4,376 0,114 

Dukungan Finansial dari Calon 

Perusahaan 
4,250 3,676 3,617 3,781 0,757 

Kemampuan Diri 4,000 3,580 3,602 3,600 0,912 

Biaya Mengikuti Ujian CPA 4,000 3,511 3,533 3,875 0,646 

Dukungan Finansial dari Keluarga 4,000 3,977 3,767 3,813 0,403 

Akses ke Panutan 2,250 3,602 3,633 3,813 0,290 

Dukungan Psikologis dari Fakultas 4,000 3,784 3,644 3,625 0,836 

Dukungan Fungsional dari Fakultas 4,000 3,750 3,755 3,624 0,937 

Karir Protean 4,330 3,609 3,745 3,771 0,430 

Dukungan Sosial 4,500 3,955 3,867 3,750 0,566 



 
 

 
 

fakultas. Mahasiswa dengan IPK 3,50 – 4.00 memiliki rata – rata tertinggi 

kedua di variabel kemampuan dan usaha, dukungan finansial dari calon 

perusahaan, akses ke panutan dan karir protean. 

Tabel 4. 25 Compare Mean Angkatan  

Sumber : Lampiran 2d 

Dari tabel 4.25 dapat dilihat responden angkatan 2012 memiliki rata – 

rata tertingi di hampir semua variabel di karenakan responden angkatan 

2012 yang mengikuti penelitian ini hanya 1 orang, hal tersebut membuat 

responden angkatan 2012 memiliki rata – rata tertinggi di hampir semua 

variabel. Sedangkan responden angkatan 2013 memiliki rata – rata tertinggi 

ke dua di hampir semua variabel kecuali variabel niat mengikuti ujian CPA, 

biaya mempersiapkan ujian CPA, dan kemampuan diri 

Variabel 
ANGKATAN 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 SIG. 

Niat 4,670 3,890 3,925 3,697 3,684 4,260 0,273 

Rasa Urgensi 4,500 4,333 3,839 3,530 3,722 3,889 0,142 

Kemampuan dan Usaha 4,750 4,333 3,694 3,492 3,472 3,833 0,038 

Kesulitan dan Keberuntungan 4,750 4,208 3,500 3,500 3,500 3,417 0,237 

Daya Tarik 1,000 2,625 2,427 2,546 2,264 2,333 0,291 

Biaya Mempersiapkan Ujian CPA 3,330 3,277 3,968 3,706 4,019 4,150 0,036 

Dukungan Finansial dari Calon Perusahaan 4,500 4,375 3,589 3,515 3,597 4,028 0,022 

Kemampuan Diri 4,300 3,650 3,561 3,503 3,622 3,889 0,428 

Biaya Mengikuti Ujian CPA 4,000 3,917 3,436 3,621 3,528 3,500 0,796 

Dukungan Finansial dari Keluarga 4,500 4,333 3,903 3,758 3,778 3,944 0,243 

Akses ke Panutan 4,250 3,958 3,500 3,530 3,792 3,722 0,535 

Dukungan Psikologis dari Fakultas 4,500 4,167 3,807 3,591 3,583 3,667 0,494 

Dukungan Fungsional dari Fakultas 4,000 4,335 3,720 3,545 3,796 4,038 0,078 

Karir Protean 3,830 4,055 3,612 3,627 3,751 3,834 0,502 

Dukungan Sosial 5,000 4,250 3,952 3,803 3,917 3,722 0,183 



 
 

 
 

Tabel 4. 26 Compare Mean Pertanyaan Umum 

Variabel 

PERTANYAAN UMUM 

Segera 

Setelah 

Sarjana 

Saat 

Mengerjakan 

Master 

Setelah 

Menyelesaikan 

Master 

Tidak 

Yakin 

Kapan 

Tidak 

Bermaksud 

Mengikuti 

Sig.  

Niat 3,754 3,793 3,932 3,690 4,096 0,495 

Rasa Urgensi 3,790 3,563 3,810 3,714 3,786 0,937 

Kemampuan dan Usaha 3,500 3,719 3,767 3,509 3,839 0,436 

Kesulitan dan Keberuntungan 3,474 3,688 3,526 3,634 3,446 0,919 

Daya Tarik 2,316 2,469 2,397 2,446 2,571 0,901 

Biaya Mempersiapkan Ujian CPA 4,106 3,709 3,851 3,714 3,904 0,305 

Dukungan Finansial dari Calon 

Perusahaan 
3,671 3,563 3,716 3,536 3,857 0,659 

Kemampuan Diri 3,674 3,638 3,572 3,514 3,679 0,866 

Biaya Mengikuti Ujian CPA 3,895 3,375 3,500 3,286 3,857 0,063 

Dukungan Finansial dari Keluarga 3,895 3,625 3,810 3,804 4,214 0,143 

Akses ke Panutan 3,592 3,781 3,733 3,589 3,393 0,688 

Dukungan Psikologis dari Fakultas 3,632 3,688 3,672 3,607 4,107 0,406 

Dukungan Fungsional dari Fakultas 3,825 3,374 3,839 3,666 3,809 0,431 

Karir Protean 3,852 3,394 3,731 3,613 3,725 0,343 

Dukungan Sosial 3,763 3,813 3,931 3,857 4,179 0,342 

Sumber : Lampiran 2d 

Dari tabel 4.26 dapat dilihat responden yang akan mengambil CPA 

segera setelah sarjana memiliki rata – rata tertinggi di variabel biaya 

mempersiapkan ujian CPA sebesar 4,1058, biaya mengikuti ujian CPA 

sebesar 3,8947, dan karir protean sebesar 3,8521. Dapat dikatakan 

responden yang memilih mengambil CPA segera setelah sarjana sudah 

memiliki pengetahuan tentang biaya – biaya yang harus dikeluarkan untuk 

perisapan ujian CPA dan biaya untuk mengikuti ujian CPA. Sedangkan 

responden yang memilih megikuti ujian CPA saat mengerjakan master 

memiliki rata – rata tertinggi di variabel kesulitan dan keberuntungan 

sebesar 3,5259 dan akses ke panutan sebesar 3,7813. Dapat dikatakan 

responden yang memilih mengikuti ujian CPA saat mengerjakan master 

mengetahui perlunya faktor kesulitan dan keberuntungan untuk dapat lulus 

dalam ujian CPA, dan responden perlu diskusi dengan seseorang yang sudah 



 
 

 
 

lulus dalam ujian CPA untuk dapat mengikuti ujian CPA dengan baik 

sehingga dapat lulus ujian CPA. Responden yang memilih setelah 

mengerjakan master untuk mengikuti ujian CPA memiliki rata – rata 

tertinggi di variabel ras urgensi sebesar 3,9317 dan dukungan fungsional 

fakultas sebesar 3,8386. Dapat dikatan responden yang memilih mengikuti 

ujian CPA setelah mengerjakan master perlu rasa urgensi untuk mengikuti 

ujian CPA dan perlu dukungan fungsional dari fakultas untuk mengikuti 

ujian CPA. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi seharusnya tidak memiliki masalah asumsi klasik agar 

dapat diketahui apakah data penelitian dapat dianalisis lebih lanjut untuk 

diketahui hubungan antar variabelnya. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik 

dalam penelitian ini: 

4.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah populasi data 

sudah berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Pengujian 

normalitas dalam penelitian ini menggunaka metode Kolmogorov 

Smirnov. Berikut hasil uji normalitas:  

  



 
 

 
 

 

Tabel 4. 27 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Standardized 

Residual 

N 98 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,92502438 

Most Extreme Differences Absolute ,057 

Positive ,029 

Negative -,057 

Test Statistic ,057 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Lampiran 3p 

Hasil dari uji normalitas pada tabel 4.21 menunjukan bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0.200 dan berada diatas nilai α yaitu 0.05. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. 

4.5.2 Uji Heteroskedasitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian. Model regresi yang baik adalah jika varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap atau 

homoskedasitas. Pengujia heteroskedasitas ini dilakukan dengan 

uji Glesjer. Berikut adalah hasi dari uji Glesjer yang telah 

dilakukan : 

 



 
 

 
 

 

Tabel 4. 28 Uji Hetereoskedasitas 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,967 14 ,069 ,657 ,809b 

Residual 8,725 83 ,105   

Total 9,691 97    

a. Dependent Variable: abs_res 

b. Predictors: (Constant), ds, dt, bm, akp, kp, kk, bmu, ku, ru, dfk, kd, dp, dff, df 

 

Variabel T sig 

Rasa Urgensi 0,136 0,892 

Kemampuan dan Usaha 0,075 0,941 

Kesulitan dan Keberuntungan -1,389 0,169 

Daya Tarik -0,479 0,633 

Biaya Mempersiapkan Ujian CPA 0,010 0,992 

Dukungan Finansial dari Calon Perusahaan -0,606 0,546 

Kemampuan Diri -1,301 0,197 

Biaya Mengikuti Ujian CPA -0,130 0,897 

Dukungan Finansial dari Keluarga 1,119 0,267 

Akses ke Panutan 0,276 0,784 

Dukungan Psikologis dari Fakultas -0,300 0,765 

Dukungan Finansial dari Fakultas 0,431 0,667 

Karir Protean -0,263 0,793 

Dukungan Sosial 0,407 0,685 

Sumber : Lampiran 3r 

 

Dari tabel 4.28 hasil uji heteroskedasitas tersebut dapat dilihat 

bahwa tidak terjadi adanya masalah heteroskedasitas dalam model 

regresi. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi dari setiap 

variabel yang bernilai di atas 0.05. 

4.5.3 Uji Multikoliniearitas 

Pengujian multikolinearitas dilakukan dilalalukan dengan 

menggunakan nilai tolerance atau nilai VIF. Suatu model regresi 



 
 

 
 

dinyatakan layak uji ketika variabel dalam model regresi tersebut 

bersifat non multikolinearitas. 

Tabel 4. 29 Uji Multikolinieritas 

Sumber : Lampiran 3q 

Dari tabel 4.29 tersebut menunjukkan bahwa semua variabel 

menunjukan nilai tolerance lebih dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 

10. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah 

multikolinearitas. 

4.6 Model Regresi dan Pengujian Hipotesis 

Hasil dari perhitungan analisis regresi linear berganda ini diperoleh 

dengan menggunakan program komputer SPSS versi 23.0. Hasil dari 

pengujian regresi linear berganda ini adalah sebagai berikut : 

 

Variabel 

Colinearity Statistic 

Tolerance VIF 

Rasa Urgensi 0,378 2,649 

Kemampuan dan Usaha 0,386 3,492 

Kesulitan dan Keberuntungan 0,726 1,377 

Daya Tarik 0,460 2,172 

Biaya Mempersiapkan Ujian CPA 0,788 1,270 

Dukungan Finansial dari Calon Perusahaan 0,197 5,087 

Kemampuan Diri 0,383 2,608 

Biaya Mengikuti Ujian CPA 0,655 1,527 

Dukungan Finansial dari Keluarga 0,356 2,806 

Akses ke Panutan 0,828 1,208 

Dukungan Psikologis dari Fakultas 0,344 2,907 

Dukungan Fungsional dari Fakultas 0,244 4,106 

Karir Protean 0,535 1,869 

Dukungan Sosial 0,479 2,089 



 
 

 
 

Tabel 4. 30 Model Regresi 

Sumber : Lampiran 3s 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 1 tentang pengaruh variabel rasa 

urgensi terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA menunjukan 

nilai t hitung sebesar 0.645. Nilai t hitung dari hasil pengujian hipotesis ini 

lebih kecil dari t hitung sebesar 1.660, maka dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa rasa urgensi tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 2 tentang pengaruh variabel  

kemampuan dan usaha terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,167 1,020  -1,145 ,256 

Ru ,008 ,122 ,008 ,065 ,948 

Ku ,642 ,149 ,604 4,322 ,000 

Kk ,020 ,082 ,022 ,249 ,804 

Dt ,237 ,114 ,229 2,081 ,040 

Bm ,013 ,100 ,011 ,134 ,894 

Df -,435 ,187 -,393 -2,331 ,022 

Kd ,608 ,159 ,461 3,817 ,000 

Bmu ,054 ,085 ,059 ,635 ,527 

Dfk ,031 ,160 ,025 ,197 ,845 

Akp -,072 ,081 -,072 -,881 ,381 

Dp ,037 ,118 ,040 ,316 ,753 

Dff ,258 ,172 ,228 1,504 ,136 

Kp ,029 ,137 ,022 ,214 ,831 

Ds ,019 ,138 ,015 ,135 ,893 

a. Dependent Variable: n 



 
 

 
 

menunjukan nilai t hitung sebesar 4.332. Nilai t hitung dari hasil pengujian 

hipotesis ini lebih besar dari t hitung sebesar 1.660, maka dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa variabel kemampuan usaha berpengaruh positif pada 

niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 3 tentang pengaruh variabel 

kesulitan dan keberuntungan terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti 

ujian CPA menunjukan nilai t hitung sebesar 0.249. Nilai t hitung dari hasil 

pengujian hipotesis ini lebih kecil dari t hitung sebesar 1.660 , maka dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa variabel kesulitan dan keberuntungan tidak 

berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 4 tentang pengaruh variabel 

kemampuan diri terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

menunjukan nilai t hitung sebesar 3.817. Nilai t hitung dari hasil pengujian 

hipotesis ini lebih besar dari t hitung sebesar 1.660 , maka dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa variabel kemampuan diri berpengaruh positif  pada 

niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 5 tentang pengaruh variabel daya 

tarik terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA menunjukan nilai 

t hitung sebesar 2.081. Nilai t hitung dari hasil pengujian hipotesis ini lebih 

besar dari t hitung sebesar 1.660 , maka dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa variabel daya tarik berpengaruh positif pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA. 



 
 

 
 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 6 tentang pengaruh variabel biaya 

mempersiapkan ujian CPA terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA menunjukan nilai t hitung sebesar 0.134. Nilai t hitung dari hasil 

pengujian hipotesis ini lebih kecil dari t hitung sebesar 1.660 , maka dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa variabel biaya mempersiapkan ujian CPA 

tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 7 tentang pengaruh variabel biaya 

mengikuti ujian CPA terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

menunjukan nilai t hitung sebesar 0.635. Nilai t hitung dari hasil pengujian 

hipotesis ini lebih kecil dari t hitung sebesar 1.660 , maka dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa variabel biaya mengikuti ujian CPA tidak 

berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 8 tentang pengaruh variabel 

dukungan finansial dari keluarga terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti 

ujian CPA menunjukan nilai t hitung sebesar 0.197. Nilai t hitung dari hasil 

pengujian hipotesis ini lebih kecil dari t hitung sebesar 1.660 , maka dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa variabel dukungan finansial dari keluarga 

tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 9 tentang pengaruh variabel 

dukungan sosial terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

menunjukan nilai t hitung sebesar 0.135. Nilai t hitung dari hasil pengujian 

hipotesis ini lebih kecil dari t hitung sebesar 1.660 , maka dengan demikian 



 
 

 
 

dapat dikatakan bahwa variabel dukungan sosial tidak berpengaruh pada 

niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 10 tentang pengaruh variabel akses 

ke panutan terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

menunjukan nilai t hitung sebesar -0.881. Nilai t hitung dari hasil pengujian 

hipotesis ini lebih kecil dari t hitung sebesar 1.660 , maka dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa variabel akses ke panutan tidak berpengaruh pada 

niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 11 tentang pengaruh variabel 

dukungan psikologis dari fakultas terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti 

ujian CPA menunjukan nilai t hitung sebesar 0.316. Nilai t hitung dari hasil 

pengujian hipotesis ini lebih kecil dari t hitung sebesar 1.660 , maka dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa variabel dukungan psikologi dari fakultas 

tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 12 tentang pengaruh variabel 

dukungan fungsional dari fakultas terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti 

ujian CPA menunjukan nilai t hitung sebesar 1.504. Nilai t hitung dari hasil 

pengujian hipotesis ini lebih kecil dari t hitung sebesar 1.660 , maka dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa variabel dukungan fungsional dari fakultas 

tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 13 tentang pengaruh variabel 

dukungan finansial dari calon perusahaan terhadap niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA menunjukan nilai t hitung sebesar -2.331. Nilai t 



 
 

 
 

hitung dari hasil pengujian hipotesis ini lebih besar dari t hitung sebesar 

1.660 , maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel dukungan 

finansial dari calon perusahaan tidak berpengaruh pada niat mahasiswa 

untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari analisis pengujian hipotesis 14 tentang pengaruh variabel karir 

protean terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA menunjukan 

nilai t hitung sebesar 0.214. Nilai t hitung dari hasil pengujian hipotesis ini 

lebih kecil dari t hitung sebesar 1.660 , maka dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa variabel karir protean tidak berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

4.7 Pembahasan  

4.7.1 Pembahasan Pengaruh Variabel Rasa Urgensi terhadap Niat 

Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Pada pengujian hipotesis 1 rasa urgensi tidak berpengaruh pada 

niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Hal ini dapat diartikan 

bahwa rasa urgensi tidak perlu untuk mengikuti ujian CPA. 

Diselengaraakannya CPA beberapa kali dalam setahun tidak 

mempengaruhi niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil compare mean tabel 4.26 menunjukan responden dengan 

nilai rata – rata tertinggi memilih saat setelah menyelasaikan master 

untuk mengikuti ujian CPA. Hal ini berarti mahasiswa memilih tidak 

terburu – buru untuk mengikuti ujian CPA. Mahasiswa merasa 

setelah lulus dari sarjana banyak pilihan untuk profesi pekerjaan. 



 
 

 
 

Mereka yang akan menjadi auditor akan tertarik untuk mengikuti 

ujian CPA. Faktor diselengarakannya ujian CPA beberapa kali 

dalam setahun menjadikan kesempatan menunda sangat besar. 

Mahasiswa mempunyai kesempatan yang lebih banyak dalam 

setahun untuk mengikuti ujian CPA.  

4.7.2 Pembahasan Pengaruh Variabel Kemampuan dan Usaha 

terhadap Niat Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Pada pengujian hipotesis 2 kemampuan dan usaha bepengaruh 

positif pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Hal ini 

dapat diartikan bahwa kemampuan dan usaha yang dilakukan 

mahasiswa akan mempengaruhi niat mahasiswa untuk mengikuti 

ujian CPA. Mahasiswa yang mengikuti ujian CPA dan 

melakukannya dengan baik karena kompetensi, kemampuan, siap 

untuk mengikuti ujian , dan berusaha yang didapatkan selam 

perkuliahan. Semakin kemampuan dan usaha yang dilakukan 

mahasiswa tinggi maka niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

juga tinggi. 

Hasil compare mean pada tabel 4.24 menunjukan bahwa 

mahasiswa yang mempunyai IPK 3,50 – 4,00 lebih tingi nilai 

compare mean nya dibandingkan mahasiswa yang mempunyai IPK 

2,50 – 2,99 dan IPK 3,00 – 3,49. Hal ini dapat diartikan bahwa IPK 

adalah salah satu indikator mahasiswa dalam melakukan 

kemampuan dan usaha. Setiap individu melakukan kemampuan dan 



 
 

 
 

usaha berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Mahasiswa yang 

mempunyai IPK 3,50 – 4,00 melakukan kemampuan dan usahanya 

dalam mengikuti ujian CPA berbeda dibandingkan dengan 

mahasiswa yang mempunyai IPK dibawahnya. Hal ini menunjukan 

bahwa semakin tinggi kemampuan dan usaha yang dilakukan maka 

niat untuk mengikuti ujian CPA juga semakin tinggi. 

4.7.3 Pembahasan Pengaruh Variabel Kesulitan dan Keberuntungan 

terhadap Niat Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Pada pengujian hipotesis 3 kesulitan dan keberuntungan tidak 

berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Hal 

ini dapat diartikan bahwa faktor kesulitan dan keberuntungan tidak 

mempengaruhi mahasiswa  ketika mengikuti ujian CPA. Ujian CPA 

sangat komprehensif dan mengharuskan kandidat untuk memahami 

dan menerapkan sejumlah besar pengetahuan yang mereka dapatkan 

selama beberapa tahun.  

Hasil dari Compare Mean pada tabel 4.24 menunjukan responden 

dengan rata – rata tertinggi memiliki IPK 3,00 – 3,49. Hal ini 

menunjukan bahwa mahasiswa yang mempunyai IPK 3,00 – 3,49 

tidak memerlukan merasa kesulitan dan mengandalkan 

keberuntungan untuk mengikuti ujian CPA. Mahasiswa dengan IPK 

3,00 – 3,49 meyakini bahwa untuk lulus ujian CPA tidak diperlukan 

faktor di luar kendali mereka, melainkan faktor yang dilakukan 

dengan kuasa diri sendiri. Hal ini berarti faktor kesulitan dan 



 
 

 
 

keberuntungan tidak mempunyai pengaruh pada niat mahasiswa 

untuk mengikuti ujian CPA. 

4.7.4  Pembahasan Pengaruh Variabel Kemampuan Diri terhadap 

Niat Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Pada pengujian hipotesis ke 4 kemampuan diri berpengaruh 

positif terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Hal ini 

dapat diartikan bahwa kemampuan diri yang dimiliki mahasiswa 

akan mempengaruhi niat mahasiswa dalam mengikuti ujian CPA. 

Mahasiswa merasa Semakin kemampuan diri yang dimiliki 

mahasiswa tinggi maka niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

juga tinggi. 

Hasil Compare Mean pada tabel 4.24 menunjukan bahwa 

mahasiswa yang mempunyai IPK 3,50 – 4,00 memiliki nilai rata – 

rata tertinggi kedua. Hal ini dapat diartikan bahwa mahasiswa yang 

mempunyai IPK 3,50 – 4,00 memiliki kemampuan diri yang lebih 

tinggi daripada mahasiswa yang mempunyai IPK di bawahnya 

sehingga kepercayaan diri untuk mengikuti ujian CPA meningkat. 

Keyakinan pribadi tentang seberapa baik seseorang dapat melakukan 

tindakan yang diperlukan untuk menghadapi situasi prospektif akan 

dapat mewakili kemampuan diri mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA. Dengan tingkat kemampuan diri yang tinggi menghasilkan 

perasaan peningkatan kompetensi yang dapat menyebabkan 

mahasiswa dengan IPK 3,50 – 4,00 dapat melakukan hal – hal yang 



 
 

 
 

dianggap sulit. Hal ini dibuktikan dengan mendapatkan IPK yang 

tinggi selama perkuliahan. Dapat dikatakan bahwa kemampuan diri 

memiliki pengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

4.7.5 Pembahasan Pengaruh Variabel Daya Tarik CPA terhadap Niat 

Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Pada pengujian hipotesis ke 5 daya tarik berpengaruh positif 

pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Hal ini diartikan 

bahwa daya tarik terhadap CPA menjadikan niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA tinggi. Daya Tarik diukur dengan persepsi 

responden mengenai motivasi pada mahasiswa akuntansi untuk lulus 

ujian CPA. Dengan lulus ujian CPA mahasiswa merasa terbantu 

untuk memiliki pekerjaan yang diinginkan dan memenuhi karir yang 

diharapkan. Semakin mahasiswa memiliki daya tarik terhadap CPA  

tinggi maka niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA juga tinggi. 

Hasil dari compare mean pada tabel 4.23 menunjukan bahwa 

responden yang sedang menempuh semester 5 sampai dengan 

semester 8 memiliki rata – rata tertinggi. Hal ini dapat diartikan 

bahwa mahasiswa yang sedang menempuh semester 5 sampai 

dengan 8 tertarik untuk memilih langkah selanjutnya setelah mereka 

lulus sarjana. Mahasiswa yang menempuh semester 5 sampai sampai 

semester 8 merasa mendapatkan CPA dapat menyebabkan 

kesempatan kerja yang lebih banyak dan lebih baik (Biro Statistik 

Tenaga Kerja A.S., 2010), lulus ujian CPA akan menarik bagi 



 
 

 
 

beberapa mahasiswa sehingga mahasiswa semester 5 sampai dengan 

semester 8 termotivasi untuk mengikuti ujian CPA. Hal ini 

menunjukan bahwa daya tarik CPA dapat meningkatkan niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

4.7.6 Pembahasan Pengaruh Variabel Biaya Mempersiapkan Ujian 

terhadap Niat Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Pada pengujian hipotesis ke 6 biaya mempersiapkan ujian CPA 

tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hal ini diartikan bahwa seberapa besar biaya untuk mempersiapkan 

ujian CPA tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA.  

Hasil Compare Mean pada tabel 4.23 menunjukan bahwa 

mahasiswa yang sedah menempuh semester 9 sampai dengan 

semester 12 memiliki rata – rata terendah. Hal ini dapat diartikan 

bahwa mahasiswa semester 9 sampai semester 12 merasa biaya 

untuk mempersiapkan ujian CPA bukan jadi hambatan untuk lulus 

dalam ujian CPA. Mahasiswa yang sedang menempuh semester 9 

sampai semester 12 beranggapan bahwa biaya pendidikan 

merupakan keseluruhan pengorbanan finansial yang dikeluarkan 

oleh mahasiswa tersebut untuk keperluan selama menempuh 

pendidikan dari awal sampai berakhirnya pendidikan. Hal ini berarti 

biaya mempersiapkan ujian CPA tidak berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 



 
 

 
 

4.7.7 Pembahasan Pengaruh Variabel Biaya mengikuti Ujian 

terhadap Niat Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Pada pengujian hipotesis ke 7 biaya mengikuti ujian CPA tidak 

berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti CPA. Hal ini 

diartikan bahwa seberapa besar biaya untuk mengikuti ujian CPA 

tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA.  

Hasil Compare Mean pada tabel 4.23 menunjukan bahwa 

mahasiswa yang sedah menempuh semester 9 sampai dengan 

semester 12 memiliki rata – rata terendah. Hal ini dapat diartikan 

bahwa mahasiswa semester 9 sampai semester 12 merasa biaya 

untuk mengikuti ujian CPA bukan jadi hambatan untuk lulus dalam 

ujian CPA. Mahasiswa yang sedang menempuh semester 9 sampai 

semester 12 beranggapan bahwa biaya pendidikan merupakan 

keseluruhan pengorbanan finansial yang dikeluarkan oleh 

mahasiswa tersebut untuk keperluan selama menempuh pendidikan 

dari awal sampai berakhirnya pendidikan. Hal ini berarti biaya 

mengikuti ujian CPA tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA. 

 



 
 

 
 

4.7.8 Pembahasan Pengaruh Variabel Dukungan Finansial dari 

Keluarga  terhadap Niat Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian 

CPA 

Pada pengujian hipotesis ke 8 dukungan finansial dari keluarga 

tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hal ini dapat diartikan bahwa dukungan finasial seberapa besar tidak 

berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

 Hasil Compare Mean pada tabel 4.23 menunjukan bahwa 

mahasiswa yang sedah menempuh semester 9 sampai dengan 

semester 12 memiliki rata – rata terendah. Hal ini dapat diartikan 

bahwa mahasiswa semester 9 sampai semester 12 merasa dukungan 

finansial dari keluarga tidak menjadi penentu untuk mengikuti ujian 

CPA. Bagi mahasiswa semester 9 sampai semester 12 yang sedang 

mempertimbangkan ujian CPA, dukungan finansial dari keluarga 

tidak menjadi penentu untuk mengikuti ujian CPA. Mahasiswa 

semester 9 sampai semester 12 merasa untuk mengikuti ujian CPA 

bukan dari faktor eksternal dari diri sendiri melainkan faktor 

internal. Mahasiswa yang sedang menempuh semester 9 sampai 

semester 12 biasanya mempertimbangkan masa depan dengan 

menggunakan efisensi waktu karena mereka beranggapan sudah 

telat lulus kuliah. Dukungan finansial dari keluarga untuk mengikuti 

CPA dirasa tidak tepat oleh mahasiswa yang sedang menempuh 

semester 9 sampai semester 12. Hal ini berarti dukungan finansial 



 
 

 
 

dari keluarga tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA. 

4.7.9 Pembahasan Pengaruh Variabel Dukungan Sosial dari 

Keluarga dan Teman terhadap Niat Mahasiswa Untuk 

Mengikuti Ujian CPA 

Pada uji hipotesis ke 9 dukungan sosial dari keluarga dan teman 

tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hal ini dapat diartikan bahwa seberapa besar dukungan sosial yang 

diberikan dari keluarga dan teman tidak memberikan pengaruh 

terhadap mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

Hasil dari Compare Mean pada tabel 4.24 menunjukan 

responden dengan rata – rata tertinggi memiliki IPK 3,00 – 3,49. Hal 

ini menunjukan bahwa mahasiswa yang mempunyai IPK 3,00 – 3,49 

tidak memerlukan dukungan sosial dari keluarga dan teman untuk 

mengikuti ujian CPA. Mahasiswa dengan IPK 3,00 – 3,49 meyakini 

bahwa untuk lulus ujian CPA tidak diperlukan faktor di luar kendali 

mereka, melainkan faktor yang dilakukan dengan kuasa diri sendiri. 

Hal ini berarti faktor dukungan dari sosial dan keluarga tidak 

mempunyai pengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA. 



 
 

 
 

4.7.10 Pembahasan Pengaruh Variabel Akses ke Panutan terhadap 

Niat Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Pada pengujian hipotesis ke 10 akses ke panutan tidak 

berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Hal 

ini dapat diartikan bahwa akses ke panutan tidak diperlukan 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA.  

Hasil dari Compare Mean pada tabel 4.23 menunjukan bahwa 

mahasiswa yang sedang menempuh semester 5 sampai dengan 

semster 8 memiliki rata – rata terendah. Hal ini dapat diartikan 

bahwa mahasiswa yang sedang menempuh semesterr 5 sampai 

dengan semester 8 tidak perlu pengaruh panutan untuk menjadi 

CPA. Pengaruh panutan yang sudah menjadi CPA dirasa tidak 

membuat mahasiswa semester 5 sampai dengan semester 8 memiliki 

niat untuk mengikuti ujian CPA karena mahasiswa yang sedang 

menempuh semester 5 sampai dengan semester 8 biasanya banyak 

pertimbangan untuk memilih langkah selanjutnya setelah lulus dari 

sarjana. Hal tersebut menunjukan bahwa akses ke panutan tidak 

memiliki pengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA.  

4.7.11 Pembahasan Pengaruh Variabel Dukungan Psikologis dari 

Perusahaan terhadap Niat Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian 

CPA 

Pada pengujian hipotesis ke 11 dukungan psikologis dari 

fakultas tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti 



 
 

 
 

ujian CPA. Hal ini dapat diartikan bahwa dukungan psikologis dari 

fakultas tidak diperlukan oleh mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA. 

Hasil dari Compare Mean pada tabel 4.24 mahasiswa yang 

mempunyai IPK 3,50 – 4,00 memiliki rata – rata terendah. Hal ini 

dapat diartikan bahwa mahasiswa yang memiliki IPK 3,50 – 4,00 

kurang membutuhkan dukungan psikologis dari fakultas. Mahasiswa 

yang mempunyai IPK 3,50 – 4,00 merasa hasil yang didapatkan 

selama perkuliahan sudah meningkatkan psikologis mereka untuk 

mengikuti ujian CPA. Mahasiswa yang mempunyai IPK 3,50 – 4,00 

dinilai dapat mengaplikasikan apa yang didapat di perkuliahan 

sehingga konseling dari fakultas kurang dibutuhkan. Dapat 

disimpulkan bahwa dukungan psikologis dari perusahaan tidak 

berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

4.7.12 Pembahasan Pengaruh Variabel Dukungan Fungsional dari 

Fakultas terhadap Niat Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Pada uji hipotesis ke 12 dukungan fungsional dari fakultas tidak 

berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Hal 

ini dapat diartikan bahwa dukungan fungsional kurang dibutuhkan 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Hal ini dapat diartikan 

bahwa dukungan finasial seberapa besar tidak berpengaruh pada niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 



 
 

 
 

Hasil dari Compare Mean pada tabel 4.24 mahasiswa yang 

mempunyai IPK 3,50 – 4,00 memiliki rata – rata terendah. Hal ini 

dapat diartikan bahwa mahasiswa yang memiliki IPK 3,50 – 4,00 

kurang membutuhkan dukungan fungsional dari fakultas. 

Mahasiswa yang mempunyai IPK 3,50 – 4,00 merasa hasil yang 

didapatkan selama perkuliahan sudah meningkatkan kepercayaan 

diri mereka untuk mengikuti ujian CPA. Mahasiswa yang 

mempunyai IPK 3,50 – 4,00 dinilai dapat mengaplikasikan apa yang 

didapat di perkuliahan sehingga konseling dari fakultas kurang 

dibutuhkan. Dapat disimpulkan bahwa dukungan fungsional dari 

perusahaan tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti 

ujian CPA. 

4.7.13 Pembahasan Pengaruh Variabel Dukungan Finansial terhadap 

Niat Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Pada pengujian hipotesis ke 13 dukungan finansial dari calon 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA. hal ini dapat diarikan bahwa dukungan 

finansial dari calon perusahaan   

. Hasil Compare Mean pada tabel 4.23 menunjukan bahwa 

mahasiswa yang sedang menempuh semester 9 sampai dengan 

semester 12 memiliki rata – rata tertinggi. Hal ini dapat diartikan 

bahwa mahasiswa semester 9 sampai semester 12 merasa dukungan 

finansial dari keluarga tidak menjadi penentu untuk mengikuti ujian 



 
 

 
 

CPA. Bagi mahasiswa semester 9 sampai semester 12 yang sedang 

mempertimbangkan ujian CPA, dukungan finansial dari keluarga 

tidak menjadi penentu untuk mengikuti ujian CPA. Mahasiswa 

semester 9 sampai semester 12 merasa untuk mengikuti ujian CPA 

bukan dari faktor eksternal dari diri sendiri melainkan faktor 

internal. Mahasiswa yang sedang menempuh semester 9 sampai 

semester 12 biasanya mempertimbangkan masa depan dengan 

menggunakan efisensi waktu karena mereka beranggapan sudah 

telat lulus kuliah. Dukungan finansial dari keluarga untuk mengikuti 

CPA dirasa tidak tepat oleh mahasiswa yang sedang menempuh 

semester 9 sampai semester 12. Hal ini berarti dukungan finansial 

dari keluarga tidak berpengaruh pada niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA. 

4.7.14 Pembahasan Pengaruh Variabel Karir Protean terhadap Niat 

Mahasiswa Untuk Mengikuti Ujian CPA 

Pada pengujian hipotesis ke 14 karir protean tidak berpengaruh 

pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. Hal ini dapat 

diartikan bahwa sikap karir yang dimiliki mahasiswa tidak 

berpengaruh pada niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA.  

Hasil dari Compare Mean pada tabel 4.26 mahasiswa yang 

memilih tidak yakin kapan memiliki nilai rata – rata terendah. Hal 

ini menunjukan bahwa mahasiswa yang memilih tidak yakin kapan 

untuk mengikuti CPA membentuk sikap karir mereka tidak sesuai 



 
 

 
 

dengan karir pemegang CPA. Mahasiswa yang memilih tidak yakin 

kapan untuk mengikuti ujian CPA merasa memerlukan 

pertimbangan yang banyak dengan pilihan untuk menjadi CPA. 

Kesempatan untuk berkarir di bidang lain juga menjadikan bahan 

pertimbangan bagi mahasiswa yang memilih tidak yakin kapan 

untuk mengikuti ujian CPA. Hal ini dapat dikatakan sikap karir 

protean yang dimiliki mahasiswa kurang memiliki pengaruh 

terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA. 

  


