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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Data responden dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh  

dari mahasiswa program studi akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang dan mahasiswa program studi akuntansi Universitas Diponegoro 

Semarang angkatan 2014 hingga 2017. Peneliti memperoleh data melalui 

kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa dan berhasil memperoleh 294 

responden. Berikut adalah tabel mengenai data yang diolah: 

Tabel 1 : Data yang diolah 

Nama Universitas Disebar Kembali Diolah 
Sampel 

Minimal 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

Semarang 

170 164 164 47 

Universitas Diponegoro 

Semarang 
338 130 130 48 

Total 508 294 294 95 

 Sumber: Lampiran 2 

  Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa peneliti menyebarkan kuesioner 

kepada 508 responden yang terdiri dari 170 mahasiswa program studi 

akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata dan sebanyak 338 mahasiswa 

program studi akuntansi Universitas Diponegoro. Sementara kuesioner yang 

kembali sebanyak 164 dari mahasiswa program studi akuntansi Universitas 

Katolik Soegijapranata dan sebanyak 128 mahasiswa program studi 

akuntansi Universitas Diponegoro. Berdasarkan data yang diperoleh, 



35 
 

peneliti menggambil 294 data yang dapat digunakan dan diolah. Jumlah data 

yang diolah sudah mencukupi sampel minimalnya yaitu sebanyak 47 untuk 

Universitas Katolik Soegijapranata dan 48 untuk Universitas Diponegoro. 

Berikut adalah tabel mengenai gambaran umum reponden yang mengisi 

kuesioner. 

Tabel 2 : Gambaran Umum Responden 

Kategori 

Universitas 

Katolik 

Soegijapranata 

Universitas 

Diponegoro 
Total 

Jumlah Responden 164 130 294 

Angkatan: 

     2014 

     2015 

     2016 

     2017 

 

35 

45 

42 

42 

 

17 

45 

31 

37 

 

52 

90 

73 

79 

Jenis Kelamin: 

     Laki-laki 

     Perempuan 

 

48 

116 

 

26 

104 

 

76 

220 

Usia: 

     ≥ 20 tahun 

     < 20 tahun 

Tidak Terjawab 

 

112 

51 

1 

 

90 

40 

- 

 

202 

91 

1 

IPK: 

     ≥ 3 

     < 3 

Tidak Terjawab 

 

129 

31 

4 

 

120 

6 

4 

 

249 

37 

8 

Memiliki keluarga 

atau teman seorang 

akuntan: 

     Ya 

     Tidak 

Tidak Terjawab 

 

 

 

95 

66 

3 

 

 

 

40 

90 

- 

 

 

 

135 

156 

3 

 Sumber: Lampiran 2 & 3 

  Tabel 2 menunjukkan ada 164 responden dari Universitas Katolik 

Soegijapranata dan 130 responden dari Universitas Diponegoro. Responden 

dari Universitas Katolik Soegijapranata terdiri dari 35 mahasiswa angkatan 
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2014, 45 mahasiswa angkatan 2015, 42 mahasiswa angkatan 2016 dan 42 

mahasiswa angkatan 2017. Sedangkan di Universitas Diponegoro terdapat 

130 mahasiswa yang menjadi responden yang terdiri dari 17 mahasiswa 

angkatan 2014, 45 mahasiswa angkatan 2015, 31 mahasiswa angkatan 2016 

dan 37 mahasiswa angkatan 2017. 

  Responden yang ada terdiri dari 48 mahasiswa berjenis kelamin laki-

laki dan 116 mahasiswi berjenis kelamin perempuan di Universitas Katolik 

Soegijapranata. Sedangkan Universitas Diponegoro terdiri dari 26 

mahasiswa laki-laki dan 104 mahasiswi perempuan. Dilihat dari sisi usia, 

112 mahasiswa dari Universitas Katolik Soegijapranata berusia diatas 20 

tahun dan 51 mahasiswa berusia dibawah 20 tahun dan ada 1 mahasiswa 

yang tidak menjawab. Sedangkan responden dari Universitas Diponegoro 

yang berusia diatas 20 tahun sejumlah 90 mahasiswa dan yang berusia 

dibawah 20 tahun sejumlah 40 mahasiswa. 

  Mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata yang menjadi 

responden dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) nya mencapai 3 sebanyak 

130 mahasiswa dan yang tidak mencapai 3 sebanyak 31 mahasiswa dan 

yang tidak menjawab sebanyak 4 mahasiswa. Di Universitas Diponegoro 

mahasiswa yang IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) nya mencapai 3 sebanyak 

121 mahasiswa dan mahasiswa yang memiliki IPK (Indeks Prestasi 

Kumulatif) dibawah 3 ada 5 mahasiswa dan yang tidak menjawab ada 4 

mahasiswa. Jika dilihat dari seberapa banyak responden yang memiliki 

keluarga atau teman seorang akuntan, di Universitas Katolik Soegijapranata 
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dari 164 responden ada 95 mahasiswa dan ada 3 mahasiswa yang tidak 

menjawab. Jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan responden di 

Universitas Diponegoro yang hanya 40 responden yang memiliki keluarga 

atau teman seorang akuntan dari 130 responden. 

 

4.2 Uji Alat Pengumpulan Data 

4.2.1 Pengujian Validitas 

 Pengujian validitas dan reliabilitas ini dilakukan 

menggunakan alat uji SPSS. Uji validitas digunakan untuk mengukur 

apakah pertanyaan yang terdapat pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang hendak diukur oleh kuesioner tersebut. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur 

ketepatan pada tiap pertanyaan atau indikator (Santoso dalam Murniati, 

2013). Pada pengujian ini, peneliti menggunakan Pearson Correlation 

dengan kriteria jika angka pada sig. < 0,05 maka indikator dinyatakan 

valid. Sebaliknya, jika angka pada sig. > 0,05 maka indikator dinyatakan 

tidak valid (Murniati, 2013). 
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4.2.1.1 Pengujian Validitas Motivasi Intrinsik 

Tabel 3 : Hasil Uji Validitas Motivasi Intrinsik 

Variabel Sig. Keterangan 

Pertanyaan 1 (MI1) 0,000 Valid 

Pertanyaan 2 (MI2) 0,000 Valid 

Pertanyaan 3 (MI3) 0,000 Valid 

Pertanyaan 4 (MI4) 0,000 Valid 

Pertanyaan 5 (MI5) 0,000 Valid 

Sumber: Lampiran 4.1  

Hasil pengujian validitas pada variabel independen (motivasi 

intrinsik) menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki angka sig. 

< 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada 

variabel independen (motivasi intrinsik) dinyatakan valid. 

 

4.2.1.2 Pengujian Validitas Motivasi Ekstrinsik 

Tabel 4 : Hasil Uji Validitas Motivasi Ekstrinsik 

Variabel Sig. Keterangan 

Pertanyaan 1 (ME1) 0,000 Valid 

Pertanyaan 2 (ME2) 0,000 Valid 

Pertanyaan 3 (ME3) 0,000 Valid 

Pertanyaan 4 (ME4) 0,000 Valid 

Pertanyaan 5 (ME5) 0,000 Valid 

Sumber: Lampiran 4.2  

Hasil pengujian validitas pada variabel independen (motivasi 

ekstrinsik) menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki angka 

sig. < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada 

variabel independen (motivasi ektrinsik) dinyatakan valid. 
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4.2.1.3 Pengujian Validitas Pengaruh Pihak Ketiga 

Tabel 5 : Hasil Uji Validitas Pengaruh Pihak Ketiga 

Variabel Sig. Keterangan 

Pertanyaan 1 (PPK1) 0,000 Valid 

Pertanyaan 2 (PPK2) 0,000 Valid 

Pertanyaan 3 (PPK3) 0,000 Valid 

Pertanyaan 4 (PPK4) 0,000 Valid 

Pertanyaan 5 (PPK5) 0,000 Valid 

Sumber: Lampiran 4.3 

Hasil pengujian validitas pada variabel independen (pengaruh pihak 

ketiga) menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki angka  

sig. < 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada 

variabel independen (pengaruh pihak ketiga) dinyatakan valid. 

 

4.2.1.4 Pengujian Validitas Eksposur Karir 

Tabel 6 : Hasil Uji Validitas Eksposur Karir 

Variabel Sig. Keterangan 

Pertanyaan 1 (EK1) 0,000 Valid 

Pertanyaan 2 (EK2) 0,000 Valid 

Pertanyaan 3 (EK3) 0,000 Valid 

Pertanyaan 4 (EK4) 0,000 Valid 

Pertanyaan 5 (EK5) 0,000 Valid 

 Sumber: Lampiran 4.4 

Hasil pengujian validitas pada variabel independen (eksposur karir) 

menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki angka sig. < 0,05. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel 

independen (eksposur karir) dinyatakan valid. 
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4.2.1.5 Pengujian Validitas Jalur Karir 

Tabel 7 : Hasil Uji Validitas Jalur Karir 

Variabel Sig. Keterangan 

Pertanyaan 1 (JK1) 0,000 Valid 

Pertanyaan 2 (JK2) 0,000 Valid 

Pertanyaan 3 (JK3) 0,000 Valid 

Pertanyaan 4 (JK4) 0,000 Valid 

Pertanyaan 5 (JK5) 0,000 Valid 

 Sumber: Lampiran 4.5 

Hasil pengujian validitas pada variabel independen (jalur karir) 

menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki angka sig. < 0,05. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada variabel 

independen (jalur karir) dinyatakan valid. 

 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur 

reliabilitas atau kehandalan kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel. Santoso dalam Murniati (2013) menyatakan bahwa suatu 

kuesioner disebut reliabel ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner 

tersebut adalah stabil dari waktu ke waktu. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa pengujian ini berguna untuk mengukur konsistensi data atau 

ketetapan dari keseluruhan kuesioner atau instrumen penelitian. 

Sujarweni (2016) menyatakan bahwa uji reliabilitas ini dapat dilihat 

dari nilai Cronbach’s Alpha. Jika nilai Alpha > 0,60 maka pertanyaan 
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yang merupakan dimensi variabel dinyatakan reliabel. Sebaliknya, jika 

nilai Alpha < 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel. 

  Tabel 8 : Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Nilai Kritis Keterangan 

Motivasi Intrinsik 

(X1) 
0,820 0,600 Reliabel 

Motivasi 

Ekstrinsik (X2) 
0,835 0,600 Reliabel 

Pengaruh Pihak 

Ketiga (X3) 
0,795 0,600 Reliabel 

Eksposur Karir 

(X4) 
0,791 0,600 Reliabel 

Jalur Karir (Y) 0,842 0,600 Reliabel 

Sumber: Lampiran 5 

Pada hasil pengujian reliabilitas dinyatakan bahwa semua variabel 

yaitu motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, pengaruh pihak ketiga, 

eksposur karir dan jalur karir adalah reliabel. Hal ini terjadi karena 

nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari nilai kritisnya. 
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4.3 Analisis Tabulasi Silang 

Tabel 9 : Tabulasi Silang 

  

MEAN 

MI ME PPK EK JK 

Universitas 
UNIKA 18,15 19,57 17,11 19,58 17,43 

UNDIP 19,04 20,02 16,27 20,92 18,93 

Angkatan 

2014 19 20,56 17,73 20,98 17,63 

2015 20,89 19,77 16,72 19,99 17,96 

2016 17,48 19 16,11 19,22 17,33 

2017 19,66 19,96 16,67 20,72 19,28 

Gender 
Laki-laki 18,36 19,18 16,36 19,51 18,38 

Perempuan 18,6 19,97 16,86 20,39 17,39 

Usia 
≥ 20 th 18,38 19,9 16,82 20,11 17,75 

< 20 18,99 19,54 16,57 21,98 18,92 

IPK 
≥ 3 18,84 19,85 16,7 20,3 18,29 

< 3 16,76 19 17,51 19,38 16,64 

Memiliki 

keluarga/teman 

seorang 

akuntan 

Ya 18,19 19,51 16,9 20,01 17,62 

Tidak 18,96 20,02 15,58 20,31 18,45 

 Sumber : Lampiran 2 

  Pada tabel tabulasi silang diatas dapat dilihat bahwa angka rata-rata 

motivasi intrinsik, motivasi ektrinsik dan eksposur karir di Universitas 

Katolik Soegijapranata dan Universitas Diponegoro lebih tinggi dibanding 

rat-rata jalur karir. Hal ini berarti meski mereka punya motivasi intrinsik, 

motivasi ekstrinsik dan eksposur karir yang tinggi, mereka belum memiliki 

keyakinan yang tinggi dalam memilih karir setelah lulus S1 akuntansi.  Jika 

dilihat dari rata-rata jawaban pada masing-masing angkatan, angkatan 2014 

dan 2017 memiliki rata-rata motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, pengaruh 

pihak ketiga dan eksposur karir yang tinggi. Namun, hal ini tidak diimbangi 
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dengan keyakinan mahasiswa dalam memilih karirnya setelah lulus S1 

akuntansi. 

  Jika dilihat dari gender, mahasiswa berjenis kelamin laki-laki 

memiliki keyakinan memilih karir setelah lulus S1 akuntansi yang masih 

rendah walaupun mereka memiliki motivasi ekstrinsik dan eksposur karir 

yang tinggi. Sedangkan mahasiswa berjenis kelamin perempuan rata-rata 

jawaban mereka mengenai keyakinan memilih karir setelah lulus S1 

akuntansi juga masih rendah meski mereka memiliki motivasi intrinsik, 

motivasi ekstrinsik dan eksposur karir yang tinggi. Mahasiswa berusia ≥ 20 

tahun dan < 20 tahun memiliki rata-rata motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik 

dan eksposur karir yang tinggi namun hal ini tidak diimbangi dengan 

keyakinan mereka untuk memilih karir setelah lulus S1 akuntansi. 

  Jika dilihat dari IPK, mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 3 memiliki 

rata-rata motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan eksposur karir yang 

tinggi. Namun pada mahasiswa yang memiliki IPK < 3, rata-rata pengaruh 

pihak ketiga lebih tinggi dibandingkan jalur karir. Ini berarti bahwa 

mahasiswa yang memiliki IPK < 3 banyak mendapat pengaruh dari pihak 

ketiga. Mahasiswa yang tidak memiliki keluarga atau teman seorang akuntan 

memiliki motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan eksposur karir yang lebih 

tinggi dibanding mahasiswa yang memiliki keluarga atau teman seorang 

akuntan. Namun, rata-rata pengaruh pihak ketiga pada mahasiswa yang 

memiliki keluarga atau teman seorang akuntan lebih tinggi dibanding 

mahasiswa yang tidak memiliki keluarga atau teman seorang akuntan. Jadi 
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dapat disimpulkan bahwa ketika mahasiswa memiliki keluarga atau teman 

seorang akuntan, mereka ikut memberikan pendapat kepada mahasiswa 

dalam memilih karirnya setelah lulus S1 akuntansi. 

 

4.4 Statistik Deskriptif 

Tabel 10 : Statistik Deskriptif 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean 

Skala Ket. 
Rendah Sedang Tinggi 

MI 5 – 25 8 – 25 18,57 
5 - 

11,67 

11,68 - 

18,34 
18,35-25 

Tinggi 

ME 5 – 25 7 – 25 19,77 
5 - 

11,67 

11,68 - 

18,34 
18,35-25 

Tinggi 

PPK 5 – 25 6 – 25 16,74 
5 -

11,67 

11,68 - 

18,34 
18,35-25 

Sedang 

EK 5 – 25 11 - 25 20,17 
5 -

11,67 

11,68 - 

18,34 
18,35-25 

Tinggi 

JK 5 – 25 5 - 25 18,01 
5 -

11,67 

11,68 - 

18,34 
18,35-25 

Sedang 

Sumber: Lampiran 11 

  Tabel 10 menunjukkan bahwa kisaran teoritis jawaban responden 

adalah 5 – 25. Kisaran ini diperoleh dari total jawaban minimal dan maksimal 

dari 25 item pernyataan dalam kuesioner dengan menggunakan skala linkert 

1 – 5. Kisaran skor jawaban responden sebenarnya pada variabel motivasi 

intrinsik adalah 8 – 25, motivasi ekstrinsik 7 – 25, pengaruh pihak ketiga 6 – 

25, eksposur karir 11 – 25, jalur karir 5 – 25. Skala yang ada ditentukan 

berdasarkan angka pada kisaran teoritis. Rata-rata jawaban responden untuk 

variabel motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik dan eksposur karir adalah 

tinggi, sedangkan pada variabel pengaruh pihak ketiga dan jalur karir adalah 

sedang.  
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4.5 Pengujian Asumsi Klasik 

4.5.1 Uji Normalitas 

 Murniati (2013) menyatakan bahwa pengujian menggunakan 

uji Kolmogorov Smirnov dengan kriteria H0 yang merupakan sampel 

yang berasal dari populasi berdistribusi normal diterima jika sig. > 

α=0,05.  Pada penelitian ini, data yang ada awalnya tidak lolos uji 

normalitas sehingga peneliti melakukan pengobatan dan membuang 

data outlier. Ghozali (2012: 41) menjelaskan bahwa data outlier adalah 

data yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi – observasi lainnya 

dan muncul dengan nilai yang ekstrim. Data outlier ini harus dihapus 

dari pengamatan. Data outlier merupakan data dari variabel Zscore 

yang memiliki nilai data yang lebih dari 3 atau kurang dari -3 (McClave 

& Sincich dalam Sujarweni, 2016). Jika setelah dilakukan pengujian 

dan hasil data tidak normal, maka perlu dipertimbangkan untuk 

menghapus beberapa data yang dinilai paling tinggi dan rendah 

(Sujarweni, 2016). Berikut adalah hasil uji asumsi klasik normalitas: 

Tabel 11 : Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas 

 Standardized Residual 

N 294 

Test Statistic 0,064 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,006 

 Sumber: Lampiran 6.1 

  Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa nilai sig. hanya 0,006 

dimana angka tersebut lebih kecil dari α=0,05. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa sampel yang berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. 
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Tabel 12 : Hasil Pengobatan Uji Asumsi Klasik Normalitas 

 Standardized Residual 

N 294 

Test Statistic 0,094 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,000 

 Sumber: Lampiran 6.2  

  Pada tabel 12 data yang diolah dinyatakan tidak lolos uji 

normalitas kemudian peneliti melakukan pengobatan. Setelah 

dilakukan pengobatan (tabel 26), nilai sig. masih lebih kecil dari α=0,05 

sehingga data masih dikatakan tidak berdistribusi normal. 

Tabel 13 : Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas (Membuang Data Outlier 1) 

 Standardized Residual 

N 282 

Test Statistic 0,057 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,026 

 Sumber: Lampiran 6.3 dan Lampiran 10.1 

    Pada pengujian normalitas selanjutnya, peneliti membuang 

sebanyak 12 data outlier. Data tersebut adalah data yang memiliki nilai 

Z-score diluar rentang  -2,5 sampai dengan 2,5. Namun, setelah peneliti 

menguji kembali, hasilnya dapat dilihat di tabel 13 dimana data belum 

lolos uji normalitas. 

Tabel 14 : Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas (Membuang Data Outlier 2) 

 Standardized Residual 

N 273 

Test Statistic 0,064 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,008 

 Sumber: Lampiran 6.4 dan Lampiran 10.2 

  Pada tabel 14 ini merupakan hasil dari pengujian asumsi 

klasik normalitas dengan membuang data outlier untuk kedua kalinya. 

Peneliti menghapus data yang memiliki Z-score diluar rentang -2,5 
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sampai dengan 2,5 sebanyak 9 jawaban reponden. Hasil nilai sig. yang 

muncul, populasi masih dikatakan tidak berdistribusi normal karena sig. 

< α=0,05. 

Tabel 15 : Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas (Membuang Data Outlier 3) 

 Standardized Residual 

N 263 

Test Statistic 0,063 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,013 

 Sumber: Lampiran 6.5 dan Lampiran 10.3 

  Tabel 44 merupakan hasil uji asumsi normalitas dengan 

membuang data outlier sebanyak 10 jawaban responden. Peneliti 

menghapus data yang memiliki Z-score diluar rentang -2,3 sampai 

dengan 2,3 karena diluar rentang -2,5 sampai dengan 2,5 sudah tidak 

ada. Hasil yang muncul masih belum berdistribusi normal dimana nilai 

sig. sebesar 0,013 < α=0,05. 

Tabel 16 : Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas (Membuang Data Outlier 4) 

 Standardized Residual 

N 248 

Test Statistic 0,056 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,056 

 Sumber: Lampiran 6.6 dan Lampiran 10.4 

  Pada hasil uji asumsi klasik normalitas diatas, menunjukkan 

bahwa nilai sig. adalah 0,056 dimana nilai sig. >α=0,05. Ini berarti 

bahwa data berdistribusi normal. Peneliti sebelumnya telah menghapus 

9 data outlier yang memiliki Z-score diluar rentang -2,1 sampai dengan 

2,1. 
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4.5.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas atau variabel independen. Uji ini dilakukan dengan SPSS dengan 

patokan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan koefisien korelasi 

antar variabel bebas. Kriteria yang digunakan ada dua yaitu: (1) jika 

memiliki angka  tolerance < 1, maka dapat dikatakan tidak ada masalah 

multikolinieritas dalam model regresi; (2) dikatakan tidak terdapat 

masalah multikolinieritas jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 

10 (Murniati, 2013). 

Tabel 17 : Hasil Uji Asumsi Klasik Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(Constant) 0,197 1,676  0,117 0,907   

Motivasi 

Intrinsik 
0,456 0,068 0,391 6,675 0,000 0,776 1,289 

Motivasi 

Ekstrinsik 
0,112 0,081 0,090 1,381 0,168 0,633 1,580 

Pengaruh 

Pihak 

Ketiga 

0,113 0,055 0,112 2,054 0,041 0,890 1,123 

Eksposur 

Karir 
0,267 0,083 0,200 3,209 0,002 0,687 1,455 

Sumber: Lampiran 7 

Pada uji multikolinearitas ini dapat dilihat bahwa semua angka dikolom 

tolerance kurang dari 1. Sedangkan pada kolom VIF, semua angkanya 
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kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel lolos uji 

multikolinearitas. 

 

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasitas adalah situasi dimana keragaman variabel 

independen bervariasi pada data yang sudah kita miliki. Murniati 

(2013) menyatakan bahwa pengujian ini dapat diuji menggunakan uji 

glejser. Jika variabel independennya secara statistik signifikan, maka 

artinya ada indikasi terjadi heteroskedasitas. Jadi jika sig.t  > α (0,05) 

maka dapat disimpulkan tidak mengandung heterokedasitas. 

 Tabel 18 : Hasil Uji Asumsi Klasik Heteroskedastisitas 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 898,084 4 224,521 33,001 0,000 

Residual 1653,255 243 6,804   

Total 2551,339 247    

Sumber: Lampiran 8 

Pada tabel 47 merupakan hasil uji asumsi klasik heterokedastisitas. 

Hasil uji diatas menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedasitas 

karena angka sig. adalah 0,000 dimana sig.t  > α (0,05). 

 

4.6 Uji Hipotesis 

4.6.1 Koefisien Determinasi (R²) 

Murniati (2013) menyatakan bahwa R-square dikenal sebagai 

koefisien determinasi yang umumnya digunakan untuk mengevaluasi 
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model fit. R-square yaitu satu dikurangi rasio variabilitas residual. Jika 

variabilitas dari nilai sisa sekitar garis regresi relatif variabilitas 

keseluruhan kecil, prediksi dari persamaan regresi baik. 

Tabel 19 : Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0,593 0,352 0,341 2,608 

Sumber: Lampiran 9.1 

Output SPSS pada tabel 19 ini memperlihatkan nilai R sebesar 0,593 

atau 59,3%. Interpretasi dari hasil ini adalah variabel motivasi intrinsik, 

motivasi ekstrinsik, pengaruh pihak ketiga dan eksposur karir yang 

menjadi variabel independen menjelaskan 59,3% variasi jalur karir 

yang merupakan variabel dependen. Sedangkan sisanya 40,7% (100% 

- 59,3%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. 

 

4.6.2 Uji F (Signifikansi Model Simultan) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model memiliki 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat 

(Ghozali, 2011: 98). Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut 

(Murniati, 2013): 

1. Ha diterima jika nilai p-value pada kolom sig. < level of  

significant (α). 

2. Ha ditolak jika p-value pada kolom sig. > level of significant (α). 
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Tabel 20 : Hasil Uji Uji F (Signifikansi Model Simultan) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 898,084 4 224,521 33,001 0,000 

Residual 1653,255 243 6,804   

Total 2551,339 247    

Sumber: Lampiran 9.2 

Hasil uji F pada tabel 20 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 33,001 

dengan probabilitas 0,000. Jika probabilitas < 0,5% maka model regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Pada penelitian 

ini, uji F yang ada menunjukkan bahwa angka probibalitas 0,000 yang 

artinya model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi variabel 

jalur karir. 

 

4.6.3 Uji t (Signifikansi Individual) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi-variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). 

Murniarti (2013) mengatakan bahwa pada pengujian hipotesis yang 

berarah, maka tingkat signifikansinya dilihat diperbandingan t-tabel 

(α/2) dengan t-hitung. 
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Tabel 21 : Hasil Uji t (Signifikansi Individual) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t 

B Std. Error Beta 

(Constant) 0,197 1,676  0,117 

Motivasi 

Intrinsik 
0,456 0,068 0,391 6,675 

Motivasi 

Ekstrinsik 
0,112 0,081 0,090 1,381 

Pengaruh Pihak 

Ketiga 
0,113 0,055 0,112 2,054 

Eksposur Karir 0,267 0,083 0,200 3,209 

Sumber: Lampiran 9.3 

Tabel diatas, menunjukkan nilai t-hitung pada motivasi intinsik, motivasi 

ekstrinsik, pengaruh pihak ketiga dan eksposur karir terhadap jalur karir. 

Jogiyanto (2012) menyatakan bahwa t-tabel untuk koefisien keyakinannya 

90%  (α = 10%)  dengan pengujian satu arah (one-tailed) maka ditemukan 

t-tabelnya sebesar 1,28. Jika hipotesis positif signifikan akan diterima jika 

nilai t-hitung > t-tabel (α/2) dan hipotesis negatif signifikan diterima jika 

nilai t-hitung < t-tabel (α/2).  Berdasarkan hasil t-hitung ditemukan bahwa 

semua t-hitung pada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, pengaruh pihak 

ketiga dan eksposur karir memiliki angka yang lebih besar dari t-tabel ini 

berarti semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen 

( jalur karir). 
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1. Hipotesis 1 

Variabel motivasi intrinsik memiliki t-hitung sebesar 6,675 sedangkan 

t-tabel 1,28. Ini berarti variabel motivasi intrinsik berpengaruh 

terhadap jalur karir mahasiswa akuntansi di Unika Soegijapranata dan 

Universitas Diponegoro Semarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan dalam hipotesis 1 yang menyatakan bahwa motivasi 

intrinsik berpengaruh positif terhadap jalur karir diterima. 

2. Hipotesis 2 

Variabel motivasi intrinsik memiliki t-hitung sebesar 1,381 sedangkan 

t-tabel 1,28. Ini berarti motivasi ekstrinsik tidak berpengaruh terhadap 

jalur karir mahasiswa akuntansi di Unika Soegijapranata dan 

Universitas Diponegoro Semarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan dalam hipotesis 2 yang menyatakan bahwa motivasi 

ekstrinsik berpengaruh positif terhadap jalur karir diterima. 

3. Hipotesis 3 

Variabel motivasi intrinsik memiliki t-hitung sebesar 2,054 sedangkan 

t-tabel 1,28. Ini artinya bahwa pengaruh pihak ketiga berpengaruh 

terhadap jalur karir mahasiswa akuntansi di Unika Soegijapranata dan 

Universitas Diponegoro Semarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan dalam hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pengaruh pihak 

ketiga berpengaruh positif terhadap jalur karir diterima. 
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4. Hipotesis 4 

Variabel motivasi intrinsik memiliki t-hitung sebesar 3,209 

sedangkan t-tabel 1,28. Ini artinya bahwa eksposur karir berpengaruh 

terhadap jalur karir mahasiswa akuntansi di Unika Soegijapranata dan 

Universitas Diponegoro Semarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan dalam hipotesis 4 yang menyatakan bahwa eksposur karir 

berpengaruh positif terhadap jalur karir diterima. 

 

4.7 Pembahasan 

Persepsi mahasiswa tentang ketertarikan mahasiswa terhadap 

akuntansi (motivasi intrinsik) berpengaruh positif terhadap keyakinan 

mahasiswa akuntansi memilih karirnya setelah lulus S1 akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan Universitas Diponegoro 

Semarang. Maka semakin tinggi persepsi mahasiswa tentang ketertarikan 

mahasiswa terhadap akuntansi semakin tinggi keyakinan mahasiswa 

akuntansi memilih karirnya setelah lulus S1 akuntansi. Pada teori Self-

Determination (Ryan dan Deci, 1985) membedakan berbagai jenis motivasi 

berdasarkan alasan atau sasarannya yang menyebabkan suatu tindakan. 

Perbedaan yang paling mendasar adalah antara motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik mengacu pada melakukan sesuatu 

karena menarik atau menyenangkan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Odia dan Ogiedu (2013) yang menemukan 
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bahwa motivasi intrinsik dapat secara positif memengaruhi jalur karir 

mahasiswa. 

Persepsi mahasiswa tentang penghargaan yang didapatkan  jika 

memilih jalur karir di bidang akuntansi (motivasi ekstrinsik) terhadap 

keyakinan mahasiswa akuntansi memilih karirnya setelah lulus S1 

akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan Universitas 

Diponegoro Semarang. Maka semakin tinggi persepsi mahasiswa tentang 

penghargaan yang didapatkan  jika memilih jalur karir di bidang akuntansi 

(motivasi ekstrinsik) semakin tinggi pula keyakinan mahasiswa akuntansi 

memilih karirnya setelah lulus S1 akuntansi. Penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Jackling dan Keneley (2009) dengan sampel 437 mahasiswa 

yang mengambil jurusan akuntansi di Universitas Victorian, Australia. 

Hasilnya menunjukkan bahwa motivasi ekstrinsik berpengaruh positif 

terhadap pilihan karir mereka. 

Persepsi responden tentang keputusan yang orang lain berikan untuk 

mahasiswa dalam pemilihan jalur karir (pengaruh pihak ketiga) 

berpengaruh positif terhadap keyakinan mahasiswa akuntansi memilih 

karirnya setelah lulus S1 akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang dan Universitas Diponegoro Semarang. Byrne et al. (2012) 

menyatakan bahwa siswa banyak dipengaruhi oleh orang tuanya, tenaga 

pengajar mata pelajaran, saudara (Myburgh, 2005), dan teman-teman 

(Porter dan Woolley, 2014). Maka, semakin tinggi keputusan yang orang 

lain  berikan untuk mahasiswa dalam pemilihan jalur karir maka akan 
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semakin tinggi juga keyakinan mahasiswa dalam memilih karir setelah lulus 

S1 akuntansi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

pengaruh pihak ketiga berpengaruh terhadap jalur karir.  

Persepsi mahasiswa tentang informasi dan pengetahuan yang 

mahasiswa dapatkan mengenai akuntansi (eksposur karir) berpengaruh 

positif terhadap keyakinan mahasiswa akuntansi memilih karirnya setelah 

lulus S1 akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan 

Universitas Diponegoro Semarang. Ghani dan Said (2009) menganggap 

bahwa penting bagi para mahasiswa mengetahui pekerjaan seorang akuntan 

dan jenis karir yang ditawarkannya. Maka, semakin banyak informasi dan 

pengetahuan yang responden dapatkan mengenai akuntansi akan semakin 

tinggi juga yang menemukan bahwa eksposur karir berpengaruh positif 

terhadap jalur karir.keyakinan mahasiswa dalam memilih karir setelah lulus 

S1 akuntansi. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Ghani et al. (2008) yang menemukan bahwa eksposur karir 

berpengaruh positif terhadap jalur karir. 

 

 

 

 

 

 

 


