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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif akuntansi 

angkatan 2014 dan 2015 di tiga Universitas yaitu Unika, Undip, dan Udinus. 

Responden yang didapat oleh peneliti sejumlah total sampel 173 orang 

dengan jumlah sampel angkatan 2014 sebanyak 104 orang dan angkatan 2015 

sebanyak 69 orang mahasiswa ditiga universitas.  Peneliti membagi kuesioner 

untuk responden akuntansi berupa link pada google form dan fisik. Berikut 

spesifikasi data yang akan diolah dalam penelitian : 

Tabel 3 

Data yang diolah 

Nama Universitas 2014 2015 Diolah 

Unika 42 23 65 

Undip 32 24 56 

Udinus 32 20 52 

Total 106 67 173 

Sumber : Lampiran 1 
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Tabel 4 

Gambaran Umum Responden 

 Frequency Percent 

Jenis Klamin   

Laki-laki 56 32,4 

Perempuan 117 67,6 

Total 173 100 

Universitas   

UNIKA 65 37,6 

UNDIP 56 32,4 

UDINUS 52 30,0 

Total 173 100 

Angkatan   

2014 106 61,3 

2015 67 38,7 

Total 173 100 

IPK   

3,5 - 4,0 41 24 

3,0 – 3,5 68 39 

2,5 – 3,0 53 31 

2,0 – 2,5 11 6 

Total 173 100 

Sumber : Lampiran 2 

Berdasarkan dari jenis kelamin responden, sebagian besar responden 

berjenis kelamin perempuan dengan presentase sebesar 67,6% dan sisanya 

32,4% berjenis kelamin laki-laki. Mayoritas responden dalam penelitian ini 

berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 117 orang mahasiswa akuntansi 

di 3 universitas di kota Semarang. Banyaknya responden berjenis kelamin 

perempuan dikarenakan jurusan akuntansi diminati oleh banyak mahasiswa 

perempuan dibanding mahasiswa laki-laki. 

Berdasarkan universitas, penelitian ini didominasi dengan responden dari 

Universitas Katolik Soegijapranata sebanyak 65 orang mahasiswa akuntansi, 
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lalu kedua dari Universitas Diponegoro sebanyak 56 orang mahasiswa 

akuntansi dan yang ketiga dari Universitas Dian Nuswantoro sebanyak 52 

orang mahasiswa akuntansi. 

Berdasarkan angkatan penelitian ini didominasi oleh angkatan 2014 

sebanyak 104 orang mahasiswa akuntansi yang berpartisipasi dan angkatan 

2015 sebanyak 69 orang mahasiswa akuntansi. Sedangkan bersarkan index 

prestasi kumulatif responden dapat diketahui bahwa responden memiliki IPK 

yang tidak rendah karena hanya 11 orang yang memiliki IPK terendah yaitu 

pada range 2,0 – 2,5, sedangkan 53 mahasiswa memiliki IPK pada range 2,5 

– 3,0 , 68 mahasiswa memiliki IPK pada range 3,0 – 3,5 , dan 41 orang 

mahasiswa memiliki IPK pada range 3,5 – 4,00 yang menunjukkan bahwa 

banyak mahasiswa akuntansi yang memiliki nilai IPK tinggi.  

4.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 Pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan alat 

uji SPSS. Dalam penelitian ini dilakukan empat kali pengujian, untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas tiap variabel, yaitu sikap, lingkungan 

belajar, niat meningkatkan pengetahuan, dan tingkat pengetahuan terkini. 

Pengujian dikatakan valid apabila Cronbach Alpha lebih besar dari Cronbach 

Alpha If Item Deleted, jika lebih kecil maka data dikatakan tidak valid. Pada 

kolom Cronbach Alpha dapat dilihat data tersebut reliabel rendah atau 

sempurna, jika Cronbach Alpa> 0,9 dikatakan reliabilitas sempurna, 0,7- 0,9 

dikatakan reliabilitas tinggi, 0,5 – 0,7 dikatakan reliabilitas moderat dan jika 
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< 0,5 dikatakan reliabilitas rendah. Semakin tinggi cronbach alpha maka data 

akan semakin dapat dipercaya. 

4.2.1. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Sikap 

Tabel 5 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sikap 

 Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

Ket 

Sikap1 ,808 ,844 Valid 

Sikap2 ,807 ,844 Valid 

Sikap3 ,800 ,844 Vaid 

Sikap4 ,801 ,844 Valid 

Sikap5 ,804 ,844 Valid 

Sikap6 ,883 ,844 Tidak Valid 

Sumber : Lampiran 4 

Dari hasil output variabel independen (sikap) diatas dapat dikatakan 

bahwa variabel sikap memiliki nilai Cronbach’s Alpha 0,844 

sehingga dapat dikatakan variabel memiliki reliabilitas yang tinggi 

sehingga data menjadi akurat. Dalam variabel sikap terdapat 6 

pernyataan yang disajikan untuk responden, namun terdapat satu 

pertanyaan yang tidak valid karena cronbach alpha if item deleted 

lebih tinggi dari pada cronbach alpha yaitu pada pertanyaan keenam.  



 

42 
 

Selanjutnya dilakukan pengujian ulang untuk memastikan apakah 5 

pertanyaan lain memang dinyatakan valid : 

Tabel 6 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sikap 5 item pertanyaan 

 Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

Ket 

Sikap1 ,864 ,883 Valid 

Sikap2 ,853 ,883 Valid 

Sikap3 ,842 ,883 Vaid 

Sikap4 ,863 ,883 Valid 

Sikap5 ,869 ,883 Valid 

Sumber : Lampiran 4 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas ulang dengan 

menghilangkan item pertanyaan keenam, hasilnya semua pertanyaan 

valid, untuk itu pertanyaan keenam yang tidak valid, datanya tidak 

digunakan untuk pengujian selajutnya. 
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4.2.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Lingkungan Belajar 

Tabel 7 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Lingkungan Belajar 

 Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

Ket 

LB1 ,737 ,799 Valid 

LB2 ,746 ,799 Valid 

LB3 ,778 ,799 Valid 

LB4 ,736 ,799 Valid 

LB5 ,805 ,799 Tidak Valid 

Sumber : Lampiran 4 

Dari hasil output variabel independen (Lingkungan Belajar) diatas 

dapat dikatakan bahwa variabel lingkungan belajar memiliki nilai 

Cronbach’s Alpha 0,799 sehingga dapat dikatakan variabel memiliki 

reliabilitas yang tinggi sehingga data menjadi akurat. Dalam variabel 

lingkungan belajr terdapat 5 pernyataan yang disajikan untuk 

responden, namun terdapat satu pertanyaan yang tidak valid karena 

cronbach alpha if item deleted lebih tinggi dari pada cronbach alpha 

yaitu pada pertanyaan kelima. Selanjutnya dilakukan pengujian ulang 

untuk memastikan apakah 4 pertanyaan lain memang dinyatakan 

valid : 
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            Tabel 8 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Lingkungan Belajar 

 Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

Ket 

LB1 ,736 ,805 Valid 

LB2 ,750 ,805 Valid 

LB3 ,796 ,805 Valid 

LB4 ,741 ,805 Valid 

Sumber : Lampiran 4 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas ulang dengan 

menghilangkan item pertanyaan lima hasilnya semua pertanyaan 

valid, untuk itu pertanyaan lima yang tidak valid, datanya tidak 

digunakan untuk pengujian selajutnya. 
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4.2.3. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Niat  

Tabel 9 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Niat 

 Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

Ket 

Niat1 ,757 ,802 Valid 

Niat2 ,741 ,802 Valid 

Niat3 ,753 ,802 Valid 

Niat4 ,756 ,802 Valid 

Sumber : Lampiran 4 

Dari hasil output variabel independen (Niat) diatas dapat dikatakan 

bahwa variabel niat memiliki nilai Cronbach’s Alpha 0,802 sehingga 

dapat dikatakan variabel memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga 

data menjadi akurat. Dalam variabel sikap terdapat 4 pernyataan yang 

disajikan untuk responden, dan dilihat dari cronbach alpha if item 

deleted pada tiap pertanyaan yang lebih rendah dari pada cronbach 

alpha, menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

valid 
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4.2.4. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Tingkat Pengetahuan 

Tabel 10 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Tingkat Pengetahuan 

 Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach's 
Alpha 

Ket 

TP1 ,737 ,750 Valid 

TP2 ,722 ,750 Valid 

TP3 ,734 ,750 Valid 

TP4 ,718 ,750 Valid 

TP5 ,721 ,750 Valid 

TP6 ,726 ,750 Valid 

TP7 ,732 ,750 Valid 

TP8 ,726 ,750 Valid 

TP9 ,727 ,750 Valid 

TP10 ,750 ,750 Valid 

Sumber : Lampiran 4 

Dari hasil output variabel dependen (Tingkat Pengetahuan Terkini) diatas 

dapat dikatakan bahwa variabel Tingkat Pengetahuan Terkini memiliki 

nilai Cronbach’s Alpha 0,750 sehingga dapat dikatakan variabel 

memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga data menjadi akurat. Dalam 

variabel ini terdapat 10 pertanyaan yang disajikan untuk responden,  
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semua item pertanyaan memiliki nilai cronbach alpha if item deleted 

lebih rendah dari pada cronbach alpha sehingga dapat dikatakan bahwa 

menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan valid, dan 

data dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

4.3. Statistic Deskriptif 

  Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, didapatkan 

statistik deskriptif variabel sikap , lingkungan belajar dan niat yang diukur 

dengan skala likert, disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 11 

Statistik Deskriptif Variabel 

Variabel Min Max Mean 

Rentang Skala 

Ket 
Rendah  

1 - 2,33 

Sedang 

2,34 - 3,67 

Tinggi 

3,68 - 5 

SIKAP 1,00 5,00 3,95 
  √ Tinggi 

LB 2,00 5,00 3,31 
 √ 

 

Sedang 

NIAT 1,00 4,00 3,68 
 

 √ Tinggi 

    
Rendah  

0 – 0,33 

Sedang 

0,34 – 0,67 

Tinggi 

0,68 - 1 

 

TP 0,01 1,00 0,79 
  √ Tinggi 

 

  Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa variabel sikap 

memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00 dari 5 

pernyataan kuesioner. Sedangkan untuk nilai rata-ratanya adalah 3,95 

(termasuk rentang skala tinggi). Artinya menurut responden pada 

penelitian ini, bahwa mahasiswa akuntansi memiliki sikap positif yang 

berarti mahasiswa merasa bahwa Intellectual Capital merupakan isu 
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penting untuk didiskusikan, Intellectual Capital dapat membantu 

mahasiswa memahami perkembangan lingkungan bisnis yang selalu 

berubah, Intellectual Capital membantu mahasiswa memiliki kinerja yang 

baik dimasa depan, Intellectual Capital membantu mahasiswa berpikir 

“out of the box”, dan Intellectual Capital membuat mahasiswa dipandang 

lebih baik oleh pemberi kerja. 

  Sedangkan pada variabel lingkungan belajar memiliki nilai 

minimum 2,00 dan nilai maksimum sebesar 5,00 dari 5 pernyataan 

kuesioner. Sedangkan untuk nilai rata-ratanya adalah 3,31 (termasuk 

rentang skala sedang). Artinya menurut responden pada penelitian ini, 

mahasiswa akuntansi merasa bahwa lingkungan belajar dapat mendorong 

dan dapat menghambat dalam proses pencarian pengetahuan-pengetahuan 

baru.  

  Lalu pada variabel niat memiliki nilai minimum 1,00 dan nilai 

maksimum sebesar 4,00 dari 4 pernyataan kuesioner. Sedangkan untuk 

nilai rata-ratanya adalah 3,68 (termasuk rentang skala tinggi). Artinya 

menurut responden pada penelitian ini, bahwa mahasiswa akuntansi 

memiliki niat yang kuat dalam mencari pengetahaun-pengetahuan baru. 

  Selanjutnya berdasarkan tabel 10, dapat diketahui bahwa variabel 

tingkat pengetahuan memiliki nilai minimum ,01 dan nilai maksimum 

sebesar 1,00 dari 10 pernyataan kuesioner. Sedangkan untuk nilai rata-

ratanya adalah 0,79 (termasuk rentang skala tinggi). Artinya menurut 
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responden pada penelitian ini, bahwa mahasiswa akuntansi memiliki 

tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai intellectual capital. 

4.4. Pengujian Asumsi Klasik 

4.4.1. Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 1  

4.4.1.1. Uji Normalitas Hipotesis 1 

Tabel 12 

Hasil Uji Normalitas 

 Standardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,104 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,175 

Sumber : Lampiran 5 

Dari hasil output diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikasnsi 

0,175 yang artinya hasil tersebut > lebih besar dari pada ά 0,05 maka 

dapat disimpulkan data berdistribusi normal, maka data tersebut 

berdistribusi normal dan penelitian variabel ini dapat dilajutkan 

untuk penelitian selanjutnya. 

4.4.1.2. Uji Heteroskedastisitas Hipotesis 1  

Tabel 13 

Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas  
 

 
 

 
 

 

Sumber : Lampiran 5 



 

50 
 

Dari Hasil output diatas uji heteroskedastisitas pada variabel niat 

(variabel dependen) dan Sikap (variabel independen) dalam tabel 

coefficients, menunjukkan nilai signifikansi simultan 0,544 artinya 

variabel independen sikap tidak berpengaruh signifikan pada absolut 

standardized residual. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

4.4.2. Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 2 

4.4.2.1. Uji Normalitas Hipotesis 2 

Tabel 14 

Hasil Uji Normalitas 

 Standardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,238 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,093 

Sumber : Lampiran 6 

Dari hasil output diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikasnsi 

0,093 yang artinya hasil tersebut > lebih besar dari pada ά 0,05 maka 

dapat disimpulkan data berdistribusi normal. 
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4.4.2.2. Uji Heteroskedastisitas Hipotesis 2 

Tabel 15 

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran 6 

Dari Hasil output diatas uji heteroskedastisitas pada variabel niat 

(variabel dependen) dan Sikap , Lingkungan Belajar (variabel 

independen) dalam tabel coefficients, menunjukkan nilai signifikansi 

simultan lebih dari 0,05 artinya variabel independen sikap tidak 

berpengaruh signifikan pada absolut standardized residual. Maka 

dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas 

4.4.2.3. Uji Multikolinearitas Hipotesis 2 

Tabel 16 
Hasil Klasik Multikolinearitas 

 

 

 
Sum 

Sumber : Lampiran 6 

Dari Hasil output diatas uji multikolinearitas pada variabel niat 

(variabel dependen) dan Sikap , Lingkungan Belajar (variabel 

independen) dalam kolom coefficients, tolerance tidak lebih besar 
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dari 1 tetapi memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang 

lebih dari 10, maka data diatas dapat disimpulkan terjadi masalah 

pada multikolinearitas, sehingga perlu pengobatan terlebih dahulu. 

Tabel 17 

Hasil Pengobatan Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas 

 

Sumber : Lampiran 6 

Setelah dilakukan pengobatan multikolinearitas dengan 

menggunakan mean centering , maka pada kolom tolerance hasilnya 

tidak lebih dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga data 

terbebas dari masalah multikolinearitas. 

4.4.3. Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 3 

4.4.3.1. Uji Normalitas Hipotesis 3 

Tabel 18 

Hasil Uji Normalitas 

 Standardized Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,275 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,077 

Sumber : Lampiran 7 

Dari hasil output diatas, menunjukkan bahwa nilai signifikasnsi 

0,077 yang artinya hasil tersebut > lebih besar dari pada ά 0,05 maka 
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dapat disimpulkan data berdistribusi normal, maka data tersebut 

berdistribusi normal dan penelitian variabel ini dapat dilajutkan 

untuk penelitian selanjutnya 

4.4.3.2. Uji Heteroskedastisitas Hipotesis 3 

Tabel 19 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 

 
 

 
 

 
 

 
Sumber : Lampiran 7 

Dari Hasil output diatas uji heteroskedastisitas pada variabel tingkat 

pengetahuan (variabel dependen) dan niat (variabel independen) 

dalam tabel coefficients, menunjukkan nilai signifikansi simultan 

0,436 artinya variabel independen niat  tidak berpengaruh signifikan 

pada absolut standardized residual. Maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat heteroskedastisitas. 

4.5. Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel  

independen dan variabel dependen. Dalam regresi ini dilakukan tiga 

pengujian, pertama Niat (DV) dan sikap (IV), kedua Niat (DV) dan Sikap, 

Lingkungan Belajar (IV) dan ketiga Tingkat Pengetahuan (DV) dan Niat 

(IV). Untuk melihat apakah hipotesis ditolah atau diterima. 
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4.5.1.  Hipotesis 1 : Sikap berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa 

akuntansi untuk meningkatkan pengetahuannya saat ini 

4.5.1.1. Uji R Square Hipotesis 1  

Tabel 20 

Hasil Uji R Square 

 

Sumber : Lampiran 8 

Nilai Adjusted R sebesar 0,297 yang dapat diartikan variabel 

independen (sikap) dapat menjelaskan variabel dependen (niat) 

sebesar 29,7%, dan sisanya 70,3% faktor lain yang 

menerangkan yang tidak diteliti. 

4.5.1.2. Uji F Hipotesis 1 

Tabel 21 

Hasil Uji F 
 

 
 

 
 

 

 

       Sumber : Lampiran 8 

Hasil Pengujian mendapatkan nilai F sebesar 73,505 dengan 

sig ,000. Karena sig < 0,05 berarti model regresi dapat 
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digunakan untuk memprediksi niat. Dengan kata lain sikap 

mempengaruhi niat. 

4.5.1.3. Uji T Hipotesis 1 

Tabel 22 

 Hasil Uji T 

 

 
 

 
 

 

            Sumber : Lampiran 8 

Hasil pengujian mendapatkan nilai sig ,000 (<0,05), dan jika dilihat 

dari t tabel 8,573 > 1,653  berati variabel sikap signifikan 

berpengaruh pada variabel niat. 

4.5.1.4. Penerimaan atau Penolakan Hipotesis 1 

Tabel 23 

Hasil Penerimaan atau Penolakan Hipotesis 1 

Hipo-

tesis 

Pernyataan Nilai Sig dan 

Uji T 

Keterangan 

H1 Sikap berpengaruh positif terhadap 

niat mahasiswa akuntansi untuk 

meningkatkan pengetahuannya saat 

ini 

0,00 < 0,05 

8,573>1,653   

Ha 

diterima 

Sumber : Lampiran 8 
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4.5.2. Hipotesis 2 : Lingkungan belajar positif mempengaruhi efek sikap 

terhadap niat  mahasiswa akuntansi dalam meningkatkan 

pengetahuannya saat ini 

4.5.2.1. Uji R Hipotesis 2  

 

Tabel 24 

     Hasil Uji R Square 

 

 

 

 

     Sumber : Lampiran 9 

Nilai Adjusted R sebesar 0,369 yang dapat diartikan variabel 

independen (sikap dan Lingkungan Belajar) dapat menjelaskan 

variabel dependen ( niat ) sebesar 36,9%, dan sisanya 63,1% 

faktor lain yang menerangkan yang tidak diteliti.  

4.5.2.2. Uji F Hipotesis 2 

 

Tabel 25 
 

Hasil Uji F 

 

      Sumber : Lampiran 9 

Hasil Pengujian mendapatkan nilai F sebesar 34,464 dengan sig 

,000. Karena sig < 0,05 berarti model regresi dapat digunakan 
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untuk memprediksi niat. Dengan kata lain sikap dan lingkungan 

belajar mempengaruhi niat. 

4.5.2.3. Uji T Hipotesis 2 

 

Tabel 26 

Hasil Uji T 
 

 
 

 
 

 
 

        

Sumber : Lampiran 9 

Karena hipotesis berarah, maka peneliti tidak dapat menggunakan 

kolom sig untuk menginterpretasikan hasil, yang akan digunakan 

adalah kolom t (t-hitung) yang akan dibandingkan dengan t-tabel 

untuk ά 5%. Variabel dikatakan signifikan bila t-hitung < t- tabel.  

t-tabel untuk ά 5% adalah sebesar 1,653 koefisien SK_LB           

(b3 = -,090 < 0) dan nilai t-hitung = -1,667 < t-tabel (1,653), maka 

dapat disimpulkan hipotesis (Ha) diterima . 
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4.5.2.4. Penerimaan atau Penolakan Hipotesis 2 

 

Tabel 27 

Hasil Penerimaan atau Penolakan Hipotesis 2 

Hipotesis Pernyataan t-hitung < 

t-tabel 

Keterang

an 

H2 Lingkungan belajar positif mempengaruhi 

efek sikap terhadap niat  mahasiswa 

akuntansi dalam meningkatkan 

pengetahuannya saat ini 

-1,667 

<1,653 

Ha 

diterima 

Sumber : Lampiran 9 

4.5.3. Hipotesis 3 :  

4.5.3.1. Uji R Hipotesis 3 

Tabel 28 

     Hasil Uji R Square 

 

  Sumber : Lampiran 10 

Nilai Adjusted R sebesar 0168 yang dapat diartikan variabel 

independen (niat) dapat menjelaskan variabel dependen ( tingkat 

pengetahuan ) sebesar 18,8%, dan sisanya 81,2% faktor lain yang 

menerangkan yang tidak diteliti 

 

 

 



 

59 
 

4.5.3.2. Uji F Hipotesis 3 

Tabel 29 

Hasil Uji F 
 

 
 

 
 

 

               Sumber : Lampiran 10 

Hasil Pengujian mendapatkan nilai F sebesar 40,705 dengan sig 

,000. Karena sig < 0,05 berarti model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi tingkat pengetahuan. Dengan kata lain niat 

meningkatkan pengetahuan mempengaruhi tingkat pengetahuan yang 

diperoleh. 

4.5.3.3. Uji T Hipotesis 3 

Tabel 30 

Hasil Uji T 
 

 

 

 

Sumber : Lampiran 10 

Hasil pengujian mendapatkan nilai sig ,000 (<0,05) dan dilihat dari t 

hitungnya jika dibandingkan dengan t tabel yaiu 6,380 > 1,653 berati 

variabel niat signifikan berpengaruh pada variabel tingkat 

pengetahuan. 
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4.5.3.4. Penerimaan atau Penolakan Hipotesis 3 

Tabel 32 

Hasil Penerimaan atau Penolakan Hipotesis 3 

Hipotesis Pernyataan Nilai Sig 

dan uji T 

Keterangan 

H3 Niat untuk meningkatkan 

pengetahuan saat ini berpengaruh 

positif terhadap tingkat 

pengetahuan saat ini yang 

diperoleh 

0,00 < 

0,05 

6,380 > 

1,653 

Ha 

diterima 

Sumber : Lampiran 10 
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4.6. Pembahasan 

 Dari penelitian yang dilakukan pada mahasiswa akuntansi ditiga 

universitas di kota Semarang yaitu Unika, Undip, dan Udinus, dapat 

dilihat bahwa mahasiswa akuntansi di tiga universitas itu menganggap 

bahwa sebagai mahasiswa akuntansi penting bagi mereka untuk 

meningkatkan pengetahuannya mengenai Intellectual Capital. Sikap 

mahasiswa yang menganggap penting mengetahui pengetahuan 

mengenai Intellectual Capital berarti mahasiswa merasa bahwa 

Intellectual Capital merupakan isu penting untuk didiskusikan, 

Intellectual Capital dapat membantu mahasiswa memahami 

perkembangan lingkungan bisnis yang selalu berubah, Intellectual 

Capital membantu mahasiswa memiliki kinerja yang baik dimasa 

depan, Intellectual Capital membantu mahasiswa berpikir “out of the 

box”, dan Intellectual Capital membuat mahasiswa dipandang lebih 

baik oleh pemberi kerja,  maka mahasiswa akan semakin berniat untuk 

mencari pengetahuan mengenai Intellectual Capital, mahasiswa akan 

meningkatkan pengetahuan mengenai Intellectual Capital karena ini 

penting sebagai seorang akuntan, mahasiswa ingin mendapatkan lebih 

banyak pengetahuan mengenai Intellectual Capital, dan mahasiswa 

berniat untuk mencari literatur mengenai Intellectual Capital. 

 Mahasiswa yang merasa mengenai Intellectual Capital 

merupakan hal yang penting akan lebih memiliki niat yang tinggi dalam 

meningkatkan pengetahuan terknini mereka karena mereka merasa 
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bahwa hal itu penting untuk diketahui. Hal ini baik untuk terus dijaga 

karena nantinya untuk menjadi seorang akuntan yang “profesional 

knowledge” calon akuntan harus memiliki pengetahuan yang luas untuk 

dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik.  

 Ditambah lagi masuknya lingkungan belajar yang positif 

mempengaruhi efek sikap terhadap niat mahasiswa akuntansi dalam 

meningkatkan pengetahuan mereka saat ini. Mahasiswa akuntansi 

Unika, Undip, dan Udinus memiliki lingkungan belajar yang 

mendorong, yaitu dorongan dari teman-teman dan dosen selama 

perkuliahan berlangsung untuk mendapatkan pengetahuan mengenai IC 

maka akan semakin meningkatkan niat mahasiswa dalam meningkatkan 

pengetahuan mereka saat ini. 

 Sehingga hal ini akan semakin meningkatkan niat mahasiswa 

akuntansi dalam meningkatkan pengetahuan mereka saat ini. Hal ini 

dibuktikan mahasiswa akuntansi di Unika, Unidp dan Udinus yang 

memiliki niat untuk mencari pengetahuan IC, mereka berniat untuk 

meningkatkan pengetehahuan ICnya untuk bisa mendapatkan 

pengetahuan IC lebih banyak, dan mau memiliki niat untuk mencari 

lebih banyak literatur mengenai IC akan menghasilkan tingkat 

pengetahuan saat ini mengenai IC yang tinggi pula, sesuai dengan niat 

yang dibangun mahasiswa sendiri.  

 Mahasiswa dengan niat yang tinggi akan memiliki tingkat 

pengetahuan yang tinggi pula. Hal ini merupakan proses dari belajar 
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mandiri, karena mahasiswa yang terus menerus berniat untuk 

meningkatkan pengetahuan terkini mereka akan terus menerus untuk 

belajar dan mencari tahu mengenai pengetahuan-pengetahuan terkini 

yang muncul. 

  


