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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Proses Penyebaran Kuesioner 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dibawah ini akan disajikan data 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa dalam pemilihan karir di 

Bidang Akuntansi pada mahasiswa akuntansi di universitas Swasta yang jurusan 

Akuntansinya terakreditas A se-Kota Semarang, Jawa Tengah yang diperoleh dari 

angket. 

Tabel 4.1. 

Gambaran Proses Penyebaran Kuesioner 

Keterangan Kuesioner 

disebar 

Kuesioner 

kembali 

Kuesioner tidak 

dapat diolah 

Kuesioner 

dapat diolah 

Unika 108 108 9 99 

Unissula 83 72 3 69 

Unisbank 111 111 7 104 

Udinus 73 73 5 68 

Total 375 634 24 340 

Sumber: Lampiran 3 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Gambaran umum responden pada penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, 

asal universitas dan pilihan karir mereka yang dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2. 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan Frequency Percent 

Jenis Kelamin Laki-laki 143 42,1% 

Perempuan 197 57,9% 

Total 340 100% 

Usia 19 tahun 18 5,3% 

20 tahun 159 46,8% 

21 tahun 140 41,2% 

22 tahun 23 6,8% 

Total 340 100% 

Universitas Udinus 68 20% 

Unika 99 29,1% 

Unisbank 104 30,6% 

Unissula 69 20,3% 

Total 340 100% 

Pilihan Karir Akuntan Pajak 57 16,8% 

Akuntan Pemerintahan 62 18,2% 

Akuntan Pendidik 21 6,2% 

Akuntan Perusahaan 87 25,6% 

Akuntan Publik 58 17,1% 

Akuntan Syariah 2 0,6% 

Analisis Keuangan 3 0,9% 

Internal Auditor 50 14,7% 

Total 340 100% 

Sumber: Lampiran 3 
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Berdasarkan pada tabel tersebut, diketahui bahwa responden pada penelitian 

mayoritas berjenis kelamin perempuan (57,9%) dan sisanya 143 atau 42,1% adalah 

laki-laki.  Mayoritas responden pada penelitian  berumur 20 tahun yaitu berjumlah 

159 orang (46,8%). Responden pada penelitian mayorotas adalah mahasiswa 

Unisbank yaitu 104 orang (30,6%). Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa 

mayoritas responden pada penelitian  memilih akutansi perusahaan yaitu berjumlah 

87 orang (25,6%). 

4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

4.3.1. Hasil Uji Validitas 

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel. Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk variabel hasil dari 

pekerjaan di bidang akuntansi (accounting job outcomes): 

Tabel 4.3.  

Hasil Pengujian Validitas Hasil dari Pekerjaan di bidang akuntansi 

(Accounting job outcomes) 

 

Sumber: Lampiran 4 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,517 0,109 Valid 

X2 0,552 0,109 Valid 

X3 0,575 0,109 Valid 

X4 0,538 0,109 Valid 

X5 0,566 0,109 Valid 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel hasil dari pekerjaan di bidang 

akuntansi (accounting job outcomes) adalah valid.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

persepsi perilaku etis terhadap individu di bidang akuntansi  (perceived ethical 

behavior of accounting people): 

Tabel 4.4.  

Hasil Pengujian Validitas Persepsi Perilaku Etis terhadap individu di bidang 

akuntansi  (Perceived ethical behavior of accounting people) 

Sumber: Lampiran 4 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel persepsi perilaku etis terhadap 

individu di bidang akuntansi  (perceived ethical behavior of accounting people) 

adalah valid.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

persyaratan pekerjaan di bidang akuntansi (accounting job requirements): 

 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,716 0,109 Valid 

X2 0,713 0,109 Valid 

X3 0,110 0,109 Valid 

X4 0,565 0,109 Valid 
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Tabel 4.5. 

Hasil Pengujian Validitas Persyaratan Pekerjaan di bidang akuntansi 

(Accounting job requirements) 

 

Sumber: Lampiran 4 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel persyaratan pekerjaan di bidang 

akuntansi (accounting job requirements) adalah valid.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

Pelatihan Profesional (Professional Training): 

Tabel 4.6. 

Hasil Pengujian Validitas Pelatihan Profesional (Professional Training) 

Sumber: Lampiran 4 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,480 0,109 Valid 

X2 0,539 0,109 Valid 

X3 0,553 0,109 Valid 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,547 0,109 Valid 

X2 0,560 0,109 Valid 

X3 0,577 0,109 Valid 

X4 0,415 0,109 Valid 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel Pelatihan Profesional 

(Professional Training) adalah valid.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

persepsi reputasi dari individu di bidang akuntansi  (perceived reputation of 

accounting people): 

Tabel 4.7.  

Hasil Pengujian Validitas Persepsi Reputasi dari individu di bidang akuntansi  

(Perceived reputation of accounting people) 

Sumber: Lampiran 4 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel persepsi reputasi dari individu di 

bidang akuntansi  (perceived reputation of accounting people) adalah valid.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

perasaan anda terhadap profesi di bidang akuntansi  (feeling about accounting 

profession): 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,533 0,109 Valid 

X2 0,564 0,109 Valid 

X3 0,446 0,109 Valid 
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Tabel 4.8.  

Hasil Pengujian Variabel Perasaan Anda terhadap Profesi di bidang akuntansi  

(Feeling about accounting profession) 

 

 

 

Sumber: Lampiran 4 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel perasaan anda terhadap profesi di 

bidang akuntansi  (feeling about accounting profession) adalah valid.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

nilai – nilai sosial (social values): 

 

 

 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,290 0,109 Valid 

X2 0,137 0,109 Valid 

X3 0,315 0,109 Valid 

X4 0,283 0,109 Valid 
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Tabel 4.9.   

Hasil Pengujian Nilai – Nilai Sosial (Social Values) 

 

 

 

Sumber: Lampiran 4 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel nilai – nilai sosial (social values) 

adalah valid.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

pengetahuan di bidang akuntansi (accounting knowledge): 

 

 

 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,578 0,109 Valid 

X2 0,471 0,109 Valid 

X3 0,580 0,109 Valid 

X4 0,368 0,109 Valid 

X5 0,571 0,109 Valid 

X6 0,477 0,109 Valid 
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Tabel 4.10.   

Hasil Pengujian Pengetahuan di bidang akuntansi (Accounting knowledge) 

 

 

 

Sumber: Lampiran 4 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel pengetahuan di bidang akuntansi 

(accounting knowledge) adalah valid.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

kemampuan diri (self efficacy): 

Tabel 4.11.   

Hasil Pengujian Kemampuan diri (Self efficacy) 

 

 

 

Sumber: Lampiran 4 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,764 0,109 Valid 

X2 0,764 0,109 Valid 

X3 0,793 0,109 Valid 

X4 0,728 0,109 Valid 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,593 0,109 Valid 

X2 0,654 0,109 Valid 

X3 0,605 0,109 Valid 
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Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel kemampuan diri (self efficacy) 

adalah valid.  

Tabel berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel 

niat untuk memilih karir di bidang akuntansi  (intention to pursue accounting 

careers): 

Tabel 4.12.   

Hasil Pengujian Niat untuk memilih karir di bidang akuntansi  (Intention to 

pursue accounting careers) 

 

 

 

Sumber: Lampiran 4 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel niat untuk memilih karir di 

bidang akuntansi  (intention to pursue accounting careers) adalah valid. Tabel 

berikut ini menunjukkan hasil pengujian validitas untuk variabel rekomendasi 

untuk karir di bidang akuntansi  (recommendation of accounting profession): 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,770 0,109 Valid 

X2 0,743 0,109 Valid 

X3 0,806 0,109 Valid 

X4 0,701 0,109 Valid 
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Tabel 4.13.   

Hasil Pengujian Rekomendasi untuk karir di bidang akuntansi  

(Recommendation of accounting profession) 

 

Sumber: Lampiran 4 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai r hitung > r tabel 

sehingga semua item pertanyaan untuk variabel rekomendasi untuk karir di 

bidang akuntansi  (recommendation of accounting profession) adalah valid.  

 

4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas 

Untuk pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah hasil 

dari kuesioner ini dapat dipercaya atau reliabel. Berikut ini adalah hasilnya: 

 

 

 

Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan 

X1 0,511 0,109 Valid 

X2 0,511 0,109 Valid 
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Tabel 4.14.  

Hasil Pengujian Reliabilitas Penelitian 

Pertanyaan Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Hasil dari Pekerjaan di bidang akuntansi 

(Accounting job outcomes) 

0,775 Reliabel 

Persepsi Perilaku Etis terhadap individu di 

bidang akuntansi  (Perceived ethical behavior 

of accounting people) 

0,721 Reliabel 

Persyaratan Pekerjaan di bidang akuntansi 

(Accounting job requirements) 

0,702 Reliabel 

Pelatihan Profesional (Professional Training) 0,731 Reliabel 

Persepsi Reputasi dari individu di bidang 

akuntansi  (Perceived reputation of accounting 

people) 

0,695 Reliabel 

Perasaan Anda terhadap Profesi di bidang 

akuntansi  (Feeling about accounting 

profession) 

0,688 Reliabel 

Nilai – Nilai Sosial (Social Values) 0,764 Reliabel 

Pengetahuan di bidang akuntansi (Accounting 0,892 Reliabel 
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knowledge) 

Kemampuan diri (Self efficacy) 0,778 Reliabel 

Niat untuk memilih karir di bidang akuntansi  

(Intention to pursue accounting careers) 

0,888 Reliabel 

Rekomendasi untuk karir di bidang akuntansi  

(Recommendation of accounting profession) 

0,662 Reliabel 

Sumber: Lampiran 4 

Dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk masing-masing 

variabel pada penelitian ini memiliki nilai yang lebih besar daripada 0,6 sehingga 

dikatakan reliabel. 

 

4.4. Statistik Deskriptif 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan statistik deskriptif pada penelitian 

ini: 
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Tabel 4.15.  

Statistik Deskriptif 

Keterangan 
Kisaran 

teoritis 

Kisaran 

aktual 

Mean 

Rentang skala 

Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

AJO 1-5 1-5 4,1488 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

PAEB 1-5 1-5 3,5787 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Sedang  

AJR 1-5 1-5 4,1696 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

PT 1-5 1-5 4,0632 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5  Tinggi   

ROAP 1-5 1-5 3,9784 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi 

FAAP 1-5 1-5 4,1169 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

SV 1-5 1-5 3,6353 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Sedang 

AK 1-5 1-5 3,6301 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Sedang  

SE 1-5 1-5 4,1559 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi   

NiatMahasiswa 1-5 1-5 4,1066 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Rekomendasi 1-5 1-5 4,0015 1-2,33 2,34-3,66 3,67-5 Tinggi  

Sumber: Lampiran 5 
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Skor rata-rata empiris jawaban responden untuk variabel AJO (Accounting job 

outcomes), termasuk kategori tinggi.  Artinya persepsi mahasiswa terhadap hasil 

yang diperoleh dari pekerjaan di bidang akuntansi baik.  

Variabel AJR (Accounting job requirements), skor rata-rata empirisnya 

termasuk kategori tinggi.  Artinya  persepsi mahasiswa terhadap persyaratan kerja 

yang mengacu pada tuntutan sebuah tempat pekerjaan tinggi. 

Variabel PT (Professional Training), skor rata-rata empirisnya termasuk 

kategori tinggi.  Artinya persepsi mahasiswa mengenai pelatihan yang akan 

didapatkan, yang akan membantu meningkatan kemampuan dan keahlian suatu 

profesi tinggi. 

Variabel ROAP (reputation of accounting people), skor rata-rata empirisnya 

termasuk kategori tinggi.  Artinya persepsi mahasiswa mengenai reputasi profesi di 

bidang akuntansi yang didefinisikan sebagai sejauh mana individu memiliki citra 

positif dari rasa hormat dan pengakuan tinggi untuk karir di bidang akuntansi baik. 

Variabel FAAP (Feeling about Accounting Profession), skor rata-rata 

empirisnya termasuk kategori tinggi.  Artinya persepsi mahasiswa terhadap 

pekerjaan akuntansi yang bermanfaat, menarik, memberikan rasa keberhasilan, dan 

menyediakan jaminan finansial baik. 

 Variabel SE, skor rata-rata empirisnya termasuk kategori tinggi.  Artinya 

persepsi mahasiswa terhadap keyakinan dalam kemampuan seseorang untuk 

mengatur dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah 

pencapaian tinggi. 
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Untuk niat mahasiswa, skor rata-rata empirisnya termasuk kategori tinggi.  

Artinya menurut mahasiswa niat mereka untuk memilih karir di bidang akuntansi, 

mendapatkan jabatan karir di bidang akuntansi, dan mendapatkan pekerjaan yang 

berkaitan dengan akuntansi tinggi. 

Untuk rekomendasi untuk skor rata-rata empirisnya termasuk kategori tinggi. 

Artinya  persepsi mahasiswa terhadap hal-hal positif terhadap karir di bidang 

akuntansi dan merekomendasikan karir di bidang akuntansi untuk orang lain besar. 

 Sedangkan untuk variabel PAEB, skor rata-rata empirisnya masuk dalam 

kategori sedang. Artinya persepsi mahasiswa terhadap perilaku etis mengacu pada 

perilaku benar atau salah dari individu dalam organisasi, bisnis, dan masyarakat 

cukup tinggi. 

Variabel SV, skor rata-rata empirisnya masuk dalam kategori sedang. Artinya 

persepsi mahasiswa terhadap padangan masyarakat akan karir yang dipilih 

mahasiswa cukup tinggi. 

Variabel AK untuk skor rata-rata empirisnya masuk dalam kategori sedang. 

Artinya persepsi mahasiswa terhadap pengetahuan di bidang akuntansi yang 

diperoleh mahasiswa melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja cukup 

tinggi 
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Tabel 4.16. Compare Means 

Keterangan  AJO PAEB AJR PT ROAP FAAP SV AK SE Niat R 

Jenis kelamin:            

a. Laki-laki 4,1776 3,5647 4,1702 4,0612 3,9371 4,1556 3,7296 3,7430 4,1608 4,0822 4,0245 

b. Perempuan 4,1279 3,5888 4,1692 4,0647 4,0085 4,0888 3,5668 3,5482 4,1523 4,1244 3,9848 

Sig. ANOVA ,396 ,765 ,986 ,951 ,276 ,487 ,014 ,021 ,893 ,548 ,574 

Umur:            

a.  19 tahun 4,1778 3,5694 4,0185 4,0972 3,9630 4,1667 3,8055 3,7500 4,2593 4,1667 4,0000 

b. 20 tahun 4,0994 3,5582 4,1971 4,0519 3,9581 4,1824 3,6310 3,5943 4,1468 4,1085 4,0283 

c. 21 tahun 4,1929 3,5732 4,1571 4,0732 3,9452 4,0554 3,6012 3,6089 4,1548 4,0893 3,9929 

d. 22 tahun 4,2000 3,7609 4,1739 4,0543 4,3333 4,0000 3,7391 3,9130 4,1449 4,1522 3,8696 
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Sig. ANOVA ,459 ,670 ,549 ,976 ,032 ,560 ,469 ,260 ,891 ,945 ,736 

Asal Universitas:            

a. Udinus  4,3176 4,0074 4,1471 4,1397 4,2255 4,2206 3,6250 4,0404 4,1569 4,2279 3,9412 

b. Unika 3,9980 3,5783 4,1515 3,9672 3,8687 4,1187 3,6532 3,5278 4,0909 4,0051 3,9343 

c. Unisbank 4,2058 3,4952 4,1603 4,1322 3,9840 4,1226 3,6731 3,7043 4,2308 4,1851 4,1154 

d. Unissula 4,1130 3,2826 4,2319 4,0217 3,8841 4,0036 3,5628 3,2609 4,1353 4,0145 3,9855 

Sig. ANOVA 

 

,001 ,000 ,726 ,069 ,001 ,547 ,685 ,000 ,378 ,046 ,171 

Pilihan karir:            

a. Akuntan Pajak 4,1474 3,7018 4,0994 4,0439 3,9708 4,2061 3,6637 3,7632 4,1988 4,1579 3,9561 

b. Akuntan 4,2000 3,5887 4,2151 4,0766 4,0484 4,1048 3,6263 3,6008 4,1828 4,1815 4,0968 



64 

 

Pemerintahan 

c. Akuntan Pendidik 4,2476 3,4167 4,0000 4,0833 3,6667 4,1071 3,5873 3,5357 4,3175 3,9881 4,0000 

d. Akuntan Perusahaan 4,1724 3,4828 4,1571 3,9885 3,9579 4,1609 3,6820 3,6178 4,1341 4,1063 3,9885 

e. Akuntan Publik 4,0379 3,6121 4,1609 3,9698 3,9080 4,0086 3,5517 3,4784 4,0575 4,0647 3,9397 

f. Akuntan Syariah 3,6000 3,6250 4,5000 4,5000 4,1667 4,0000 3,0000 2,3750 3,8334 3,5000 3,2500 

g. Analisis Keuangan 4,2000 3,1667 4,2222 4,3333 4,2222 4,4167 3,6667 3,6667 4,3333 4,4167 4,3333 

h. Internal Auditor 4,1520 3,6450 4,2800 4,2650 4,1267 4,0700 3,6733 3,8000 4,1600 4,0600 4,0400 

Sig. ANOVA ,525 ,587 ,414 ,059 ,124 ,945 ,750 ,092 ,685 ,667 ,547 

Sumber: Lampiran 6  
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Berdasarkan pada hasil compare means tersebut diketahui bahwa : 

1. Nilai rata-rata atau means untuk AJO lebih tinggi laki-laki daripada 

perempuan, mereka dengan usia 22 tahun adalah AJO tertinggi dari 

Universitas Dianuswantoro (Udinus), dengan Akuntan Pendidik sebagai 

pilihan karir tertinggi.  

2. Nilai rata-rata atau means untuk PAEB lebih tinggi perempuan daripada 

laki-laki, yang tertinggi dengan usia 22 tahun berasal dari Udinus, dengan 

pilihan karir tertinggi yaitu Akuntan Pajak. 

3. Nilai rata-rata atau means untuk AJR lebih tinggi laki-laki daripada 

perempuan, mereka dengan usia 20 tahun adalah AJR tertinggi dari 

Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dengan pilihan karir tertinggi 

yaitu Akuntan Syariah. 

4. Nilai rata-rata atau means untuk PT lebih tinggi perempuan daripada laki-

laki, yang tertinggi dengan usia 19 tahun berasal dari Udinus,  dengan 

Akuntan Syariah sebagai pilihan karir tertinggi. 

5. Nilai rata-rata atau means untuk ROAP lebih tinggi perempuan daripada 

laki-laki, yang tertinggi dengan usia 22 tahun dari Universitas 

Dianuswantoro (Udinus), dengan Analisis Keuangan sebagai pilihan karir 

tertinggi 

6. Nilai rata-rata atau means untuk FAAP lebih tinggi laki-laki daripada 

perempuan, mereka dengan usia 20 tahun adalah FAAP tertinggi, asal 

Universitas dari  Udinus, dengan pilihan karir tertinggi yaitu Analisis 

Keuangan 
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7. Nilai rata-rata atau means untuk SV lebih tinggi laki-laki daripada 

perempuan, usia yang tertinggi dengan usia 19 tahun,  asal Universitas 

dari Unika, dengan pilihan karir tertinggi yaitu Akuntan Perusahaan. 

8. Nilai rata-rata atau means untuk AK lebih tinggi laki-laki daripada 

perempuan, mereka dengan usia 22 tahun adalah AK tertinggi, asal 

Universitas dari Udinus, dengan Internal Auditor sebagai pilihan karir 

tertinggi.  

9. Nilai rata-rata atau means untuk SE lebih tinggi laki-laki daripada 

perempuan, yang tertinggi dengan usia 19 tahun berasal dari Unisbank, 

dengan Analisis Keuangan sebagai pilihan karir tertinggi.  

10. Nilai rata-rata atau means untuk Intention lebih perempuan daripada laki-

laki, usia yang tertinggi dengan usia 19 tahun,  asal Universitas dari 

Udinus, dengan Analisis Keuangan sebagai pilihan karir tertinggi.  

11. Nilai rata-rata atau means untuk Recomendation lebih tinggi laki-laki 

daripada perempuan, usia yang tertinggi dengan usia 20 tahun, asal 

Universitas dari Unisbank, dengan Analisis Keuangan sebagai pilihan 

karir tertinggi.  



 

4.5. Hasil Pengujian Asumsi Klasik H1-H7 

4.5.1. Uji Normalitas H1-H7 

   Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.17.  

Hasil Pengujian Normalitas H1-H7 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 340 

Normal Parametersa,b Mean ,1000000 

Std. Deviation 1,53143086 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,046 

Positive ,035 

Negative -,046 

Test Statistic ,046 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,081c 

a. Test distribution is Normal. 



 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Lampiran 7 

 Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,081> 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

4.5.2. Uji Multikolinearitas H1-H7 

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.18.  

Hasil Pengujian MultikolinearitasH1-H7 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

AJO ,792 1,262 

PAEB ,941 1,063 

AJR ,798 1,253 

PT ,806 1,241 

ROAP ,690 1,448 

FAAP ,843 1,186 

SV ,747 1,338 

a. Dependent Variable: NiatMahasiswa 

 

Sumber: Lampiran 7 

Dilihat dari persamaan regresi tersebut di atas, nilai untuk Tolerance > 

0,1 dan VIF < 10. Jadi dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini bebas dari 



 

multikolinearitas. Artinya tidak ada korelasi antara variabel independen pada 

penelitian ini. 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas H1-H7 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan 

untuk model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.19.  

Hasil Uji HeteroskedastisitasH1-H7 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4,249 1,601  2,654 ,008 

AJO -,098 ,057 -,106 -1,732 ,084 

PAEB -,030 ,047 -,036 -,642 ,522 

AJR -,010 ,098 -,006 -,097 ,923 

PT -,031 ,072 -,026 -,430 ,668 

ROAP ,069 ,090 ,050 ,762 ,447 

FAAP ,031 ,042 ,044 ,749 ,454 

SV -,029 ,043 -,043 -,682 ,496 

a. Dependent Variable: ABS_RES1 

 

 

 



 

Sumber: Lampiran 7 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing variabel 

independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada 

penelitian ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

4.5.4. Uji F H1-H7 

Tabel 4.20.  

Hasil Uji F H1-H7 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 65,222 7 9,317 4,616 ,000b 

Residual 670,090 332 2,018   

Total 735,312 339    

a. Dependent Variable: ABS_RES1 

b. Predictors: (Constant), SV, AJR, PAEB, FAAP, PT, AJO, ROAP 

Sumber: Lampiran 7 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 

0,000< 0.05 yang artinya model fit. Jadi variabel independen dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen. 

 



 

4.5.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi H1-H7 

Tabel 4.21.  

Hasil Uji Koefisien Determinasi H1-H7 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,298a ,089 ,069 1,42068 

a. Predictors: (Constant), SV, AJR, PAEB, FAAP, PT, AJO, 

ROAP 

Sumber: Lampiran 7 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R 

Square sebesar 0,069 yang artinya variabel independen dapat 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 6,9% dan sisanya sebesar 93,1% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

4.6. Pengujian Hipotesis H1-H7 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Berikut ini adalah hasilnya: 

 

 

 



 

Tabel 4.22.  

Hasil Uji Regresi H1-H7 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,878 1,386  ,634 ,527 

AJO ,239 ,049 ,249 4,860 ,000 

PAEB ,035 ,041 ,040 ,851 ,396 

AJR ,155 ,085 ,093 1,818 ,070 

PT ,202 ,062 ,165 3,251 ,001 

ROAP ,170 ,078 ,119 2,176 ,030 

FAAP ,137 ,036 ,187 3,774 ,000 

SV ,027 ,037 ,038 ,725 ,469 

a. Dependent Variable: NiatMahasiswa 

Sumber: Lampiran 7 

 

 



 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diperoleh persamaan : 

I = 0,878 + 0,239AJO + 0,035PAEB + 0,155AJR + 0,202PT + 0,170ROAP + 

0,137FAAP + 0,027SV  

Berdasarkan tabel diatas juga dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

accounting job outcomes sebesar 0,000 dengan koefisien beta 0,239 jadi hipotesis 

Accounting Job Outcomes berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk 

berkarir di bidang akuntansi diterima. Artinya accounting job outcomes 

berpengaruh positif terhadap  niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 

perceived accountants’ ethical behavior sebesar 0,396 dengan koefisien beta 0,035 

jadi hipotesis perceived accountants’ ethical behavior berpengaruh positif terhadap 

niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi ditolak. Artinya perceived 

accountants’ ethical behavior tidakberpengaruh terhadap  niat mahasiswa untuk 

berkarir di bidang akuntansi. 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 

accounting job requirementssebesar 0,070 dengan koefisien beta 0,155 jadi 

hipotesis accounting job requirements berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa 

untuk berkarir di bidang akuntansi ditolak. Artinya accounting job requirements 

tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 

professional training sebesar 0,001 dengan koefisien beta 0,202 jadi hipotesis 

professional training berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berkarir 



 

di bidang akuntansi diterima. Artinya professional training berpengaruh positif 

terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 

reputation of accounting profession sebesar 0,030 dengan koefisien beta 0,170 jadi 

hipotesis reputation of accounting profession berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi diterima. Artinya reputation of 

accounting profession berpengaruh positif terhadap  niat mahasiswa untuk berkarir 

di bidang akuntansi. 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi feeling 

about accounting profession sebesar 0,000 dengan koefisien beta 0,137 jadi 

hipotesis feeling about accounting profession berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi diterima. Artinya feeling about 

accounting profession berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berkarir 

di bidang akuntansi. 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi social 

values sebesar 0,469 dengan koefisien beta 0,027 jadi hipotesis social values 

berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi 

ditolak. Artinya social values tidakberpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk 

berkarir di bidang akuntansi. 

 

4.7. Hasil Pengujian Asumsi Klasik H8 

 Persamaan Model 1  : SE = a + βAk + e 

 Persamaan Model 2  :  I = a + βAk + e 



 

 Persamaan Model 3  : I = a + β1Ak + β2SE + e 

4.7.1. Uji Normalitas H8 

 Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.23.  

Hasil Pengujian Normalitas H8 Model 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 340 

Normal Parametersa,b Mean -,0062739 

Std. Deviation ,05555591 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,045 

Positive ,028 

Negative -,045 

Test Statistic ,045 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,089c 

a. Test distribution is Normal. 



 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Lampiran 8 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,089> 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

Tabel 4.24.  

Hasil Pengujian Normalitas H8 Model 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 340 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,45429367 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,100 

Positive ,064 

Negative -,100 

Test Statistic ,100 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,070c 



 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Lampiran 8 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,070> 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

Tabel 4.25.  

Hasil Pengujian Normalitas H8 Model 3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 340 

Normal Parametersa,b Mean ,0021062 

Std. Deviation ,05943131 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,031 

Positive ,028 

Negative -,031 

Test Statistic ,031 

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 10 

 Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,200> 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

4.7.2. Uji Heteroskedastisitas H8 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan 

untuk model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.26. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas H8 Model 1 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,658 ,304  5,446 ,000 

AK -,024 ,021 -,064 -1,183 ,238 

a. Dependent Variable: ABS_RES2mod1 

Sumber: Lampiran 8 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing variabel 

independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada 

penelitian ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

 

 

 



 

Tabel 4.27. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas H8 Model 2 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,259 ,778  4,188 ,000 

AK -,075 ,052 -,077 -1,428 ,154 

a. Dependent Variable: abs_res 

Sumber: Lampiran 9 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing variabel 

independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada 

penelitian ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

 

 

 

 

Tabel 4.28. 



 

Hasil Uji Heteroskedastisitas H8 Model 3 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2,300 ,600  3,837 ,000 

AK -,039 ,027 -,082 -1,430 ,154 

SE -,020 ,048 -,024 -,423 ,673 

a. Dependent Variable: ABS_RES2mod 

 

Sumber: Lampiran 10 

 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing variabel 

independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

data pada penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada 

penelitian ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

 

 

 



 

4.7.3. Uji Multikolinearitas H8 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari 

nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan 

Tolerance> 0,1, maka dipastikan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini 

adalah hasilnya: 

Tabel 4.29. 

Hasil Uji Multikolinearitas H8 Model 3 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

AK ,887 1,128 

SE ,887 1,128 

a. Dependent Variable: NiatMahasiswa 

Sumber: Lampiran 10 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa ternyata hasil 

pengujian untuk multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-masing 

variabel independen > 0,1 dan untuk nilai VIF < 10 sehingga dapat dikatakan 

tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.  

 

 



 

4.7.4 Uji F H8 

Tabel 4.30.  

Hasil Uji F H8  

Model 1, Model 2, dan Model 3 

 

 

Sig Keterangan 

Model 1 .000 Model Fit 

Model 2 .000 Model Fit 

Model 3 .000 Model Fit 

 

Sumber: Lampiran 8,9,10 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig.F model 1, 

model 2, dan model 3 sebesar 0,000< 0.05 yang artinya model fit. Jadi variabel 

independen dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

 

 

 

 

 



 

4.7.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi H8 

Tabel 4.31.  

Hasil Uji Koefisien Determinasi H8  

Model 1, Model 2, dan Model 3 

  Adjusted R Square 

Model 1 .111 

Model 2 .075 

Model 3 .339 

 

Sumber: Lampiran 8,9,10 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R Square pada 

model 1 sebesar 0,111 yang artinya variabel independen dapat 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 11,1% dan sisanya sebesar 80,9% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

Adjusted R Square pada model 2 sebesar 0,075 yang artinya variabel 

independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 7,5% dan sisanya 

sebesar 92,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

Adjusted R Square pada model 3 sebesar 0,339 yang artinya variabel 

independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 33,9% dan sisanya 

sebesar 62,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya. 



 

 

4.8. Pengujian Hipotesis H8 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.32.  

Hasil Uji Regresi H8 Model 1 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9,712 ,428  22,674 ,000 

AK ,190 ,029 ,337 6,574 ,000 

a. Dependent Variable: SE 

 

Sumber: Lampiran 8 

Sehingga persamaan regresi model 1 menjadi sebagai berikut:  

SE =  9,712 + 0,190 AK 



 

 Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 

accounting knowledge sebesar 0,000 dengan koefisien beta 0,190 jadi artinya 

accounting knowledg eberpengaruh positif terhadap  Self Efficac 

Tabel 4.33.  

Hasil Uji Regresi H8 Model 2 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 13,065 ,645  20,245 ,000 

AK ,231 ,043 ,278 5,323 ,000 

a. Dependent Variable: NiatMahasiswa 

Sumber: Lampiran 9 

Sehingga persamaan regresi model 2 menjadi sebagai berikut: 

I =   13,065 +  0,231 AK 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 

accounting knowledge sebesar 0,000 dengan koefisien beta 0,231 jadi artinya 

accounting knowledge berpengaruh positif terhadap  Intention. 

 

 



 

Tabel 4.34.  

Hasil Uji Regresi H8 Model 3 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,218 ,866  6,024 ,000 

AK ,078 ,039 ,094 2,002 ,046 

SE ,808 ,069 ,547 11,664 ,000 

a. Dependent Variable: NiatMahasiswa 

 

Sumber: Lampiran 10 

Sehingga persamaan regresi model 3 menjadi sebagai berikut : 

I =   5,218 + 0,078 AK + 0,808 SE 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi 

accounting knowledgesebesar 0,046 dengan koefisien beta 0,078dan nilai 

signifikansi Self Efficacy sebesar 0,000 dengan koefisien beta 0,808 jadi artinya 

accounting knowledgeberpengaruh positif terhadap  Intention melalui Self 

Efficacy. 



 

 

Membandingkan β AK pada persamaan 1 dengan β AK pada persamaan 3: 

C = 0,231 ,  p = 0,000 

C’ = 0,078  , p = 0,046 

Pengujian hipotesis 8 dilakukan dengan variabel intervening. 

 

Analisis terhadap pengaruh langsung dan tidak langsung: 

 

 p2=0,190 p3=0,000 

        β2=0,231                                                                   β3=0,808 

 p1=0,000 

p1 = 0,046                                   β1=0,615 

β1=0,078 

 

β4= 0,231   p = 0,000 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.  

Uji Mediasi 

SE 

AK Intention 



 

Pengujian atas diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian 

berdasarkan pada gambar 4.1. dengan cara melihat pengaruh langsung dan 

pengaruh tidak langsungnya. 

Tabel 4.35.  

Pengaruh Langsung Uji Mediasi 

  Koefisien Beta t hitung 

Pengaruh langsung AK terhadap I 0,231 5,323 

Pengaruh AK terhadap SE 0,190 6,574 

Pengaruh SE terhadap I    0,808 11,664 

Sumber: Lampiran 10 

Dari persamaan regresi pada tabel 4.35. dapat dilihat bahwa  

pengaruh tidak langsung dihitung dengan cara: 

Pengaruh tidak langsung : 

AKSEI  = 0,190 x 0,808  = 0,15352 

Maka dengan demikian koefisien regresinya 0,15352. Pengaruh 

Accounting Knowledge terhadap Intention menurun (0,231 menjadi 0,078) 

setelah dimasukan variabel mediasi Self Efficacy dan pengaruh tersebut 

menjadi signifikan (p-value c = 0,000 menjadi p-value = 0,046). Artinya 

Self Efficacy adalah Partial Mediation. Total Effect = direct effect + 

indirect effect [ TE = 0,190 = 0,078 + (0,231*0,808) 

 



 

Tabel 4.36.  

Sobel Test 

 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah  (2018) 

 

Hasil pengujian dengan sobel test menunjukan hasil bahwa indirect 

effect signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada kolom p-value semua 

pengujian, menunjukan angka kurang dari 0,05 

Dari hasil pengujian diatas, dapat dibuktikan bahwa terdapat 

pengaruh antara Accounting Knowledge terhadap Intention dengan Self 

Efficacy sebagai variabel intervening. Jadi hipotesis Self Efficacy akan 

memediasi hubungan antara Accounting knowlegde terhadap niat untuk 

memilih karir di bidang akuntansi diterima tetapi hanya sebagai mediasi 

parsial saja. 



 

Mediasi parsial itu sendiri adalah saat hubungan X ke Y menurun 

(C’ < C), namun tetap signifikan (Murniati, Monika Palupi, 2015). 

Hipotesis ini diterima tetapi hanya sebagai mediasi parsial karena 0,078 < 

0,190 dan tetap signifikan (p-value = 0,000 menjadi p-value = 0,046). 

 

4.9 Hasil Pengujian Asumsi Klasik H9 

4.9.1. Uji Normalitas H9 

Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat pada nilai Kolmogorof-

Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.37.  

Hasil Pengujian Normalitas H9 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 340 

Normal Parametersa,b Mean -,0028280 

Std. Deviation ,06167943 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,048 

Positive ,034 

Negative -,048 

Test Statistic ,048 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,061c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Lampiran 11 

 Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,061> 



 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada penelitian ini normal. Artinya distribusi 

data pada penelitian ini normal. 

4.9.2. Uji Heteroskedastisitas H9 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan 

untuk model regresi pada penelitian ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.38.  

Hasil Uji Heteroskedastisitas H9 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,968 ,236  4,099 ,000 

NiatMahasiswa -,006 ,014 -,022 -,401 ,688 

a. Dependent Variable: ABS_RES3 

Sumber: Lampiran 11 

Dilihat dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing variabel 

independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data pada 

penelitian ini telah bebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada penelitian ini 

memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

 



 

4.11.3 Uji F H9 

Tabel 4.39.  

Hasil Uji F H9 

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 146,070 1 146,070 120,147 ,000b 

Residual 410,927 338 1,216   

Total 556,997 339    

a. Dependent Variable: Rekomendasi 

b. Predictors: (Constant), NiatMahasiswa 

Sumber: Lampiran 11 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 

0,000< 0.05 yang artinya model fit. Jadi variabel independen dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen. 

4.9.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi H9 

Tabel 4.40. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi H9 



 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,512a ,262 ,260 1,10262 

a. Predictors: (Constant), NiatMahasiswa 

b. Dependent Variable: Rekomendasi 

Sumber: Lampiran 11 

Berdasarkan pada tabel tersebut diketahui bahwa adjusted R 

Square sebesar 0,260 yang artinya variabel independen dapat 

mempengaruhi variabel dependen sebesar 26% dan sisanya sebesar 73,4% 

dipengaruhi oleh variabel lainnya. 

4.10. Pengujian Hipotesis H9 

 Pada penelitian ini dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Berikut ini adalah hasilnya: 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 4.41.  

Hasil Uji Regresi H9 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3,783 ,390  9,709 ,000 

NiatMahasiswa ,257 ,023 ,512 10,961 ,000 

a. Dependent Variable: Rekomendasi 

 

Sumber: Lampiran 11 

Berdasarkan pada tabel diatas dapat diperoleh persamaan : 

R = 3,783 + 0,257I 

Berdasarkan pada tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikansi niat 

mahasiswa sebesar 0,000 dengan koefisien beta 0,257 jadi hipotesis diterima. 

Artinya niat mahasiswaberpengaruh positif terhadap  rekomendasi untuk berkarir 

di bidang akuntansi. 

 

 



 

4.11. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Accounting Job 

Outcomes, Professional Training, Perceived Reputation of Accounting 

People, Feeling about Accounting Profession, Accounting Knowledge, dan 

Self Efficacy mempengaruhi Intention. Namun Perceived Ethical Behavior 

of Accounting People, Accounting Job Requirements, dan Social Values 

tidak berpengaruh terhadap Intention.  

Menurut Theory of Planned Behavior yang dapat mempengaruhi 

Intention (Niat) ada tiga faktor, yaitu Behavioral Attitude, Subjective Norm, 

dan Perceived Behavioral Contol. Behavioral Attitude mengarah pada 

sejauh mana seseorang memiliki penilaian menguntungkan atau tidak 

menguntungkan dari perilaku yang bersangkutan. Subjective Norm dapat 

diartikan sebagai persepsi individu mengenai tekanan sosial untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Dan Perceived Behavioral 

Contol merupakan fungsi yang didasarkan oleh adanya belief atau control 

beliefs. Control beliefs mengenai ada atau tidak adanya faktor-faktor yang 

mendukung atau menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku. 

Faktor Behavioral Attitude meliputi Accounting Job Outcomes, 

Perceived Reputation of Accounting People, dan Feeling about Accounting 

Profession. Dalam Accounting Job Outcomes jika mahasiswa memiliki 

persepsi bahwa pekerjaan di bidang akuntansi sangat bernilai, pekerjaan di 

bidang akuntansi dapat memberikan kepuasan secara pribadi, pekerjaan di 

bidang akuntansi merupakan pekerjaan bergengsi (prestigious), pekerjaan di 



 

bidang akuntansi dapat memberikan penghasilan yang berjumlah besar, 

pekerjaan di bidang akuntansi, dan  menawarkan peluang besar untuk 

kemajuan karir, maka mahasiswa akan semakin berniat untuk berkarir 

dibidang akuntansi. Selanjutnya dalam Perceived Reputation of Accounting 

People, jika mahasiswa mempunyai persepsi bahwa individu yang berkarir 

di bidang akuntansi cerdas, individu yang berkarir di bidang akuntansi 

dikagumi dan dihormati oleh orang lain, individu yang berkarir di bidang 

akuntansi diakui sebagai bagian penting dalam organisasi maka mahasiswa 

akan semakin berniat untuk berkarir dibidang akuntansi. Demikian juga 

dalam Feeling about Accounting Profession, jika mahasiswa mempunyai 

persepsi bahwa individu yang berkarir di bidang akuntansi itu baik dan 

bermanfaat, individu yang berkarir di bidang akuntansi itu menarik, individu 

yang berkarir di bidang akuntansi dapat memberikan rasa keberhasilan, dan 

individu yang berkarir di bidang akuntansi menyediakan jaminan finansial 

maka mahasiswa akan semakin berniat untuk berkarir dibidang akuntansi. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian  Mbawuni & Nimako, 

2015.  Menurut Ramdani & Zulaikha, 2013 saat ini penghargaan finansial 

merupakan salah satu ukuran yang digunakan dalam mengukur kepuasan 

kinerja dan pertimbangan dalam pemilihan karir. Selain itu, menurut 

Azevedo dan Sugahara, 2012 dalam Maharani, 2016,  niat mahasiswa 

berkarir di bidang  akuntansi memiliki hubungan signifikan dengan persepsi 

reputasi dan ciri khas dari profesi tersebut. Dan menurut Sugahara, 2007 

dalam Maharani, 2016, persepsi mahasiswa tentang akuntan publik 



 

bersertifikat adalah faktor penting dalam aspirasi karir mereka. Penelitian ini 

mendukung Theory of Planned Behavior, bahwa Faktor Behavioral Attitude 

mempengaruhi Intention. 

Faktor Perceived Behavioral Contol, dalam penelitian ini juga 

terbukti mempengaruhi Intention. Kerena tiga dari empat indikator Faktor 

Perceived Behavioral Contol terbukti diterima. Indikator Faktor Perceived 

Behavioral Contol yang terbukti di terima yaitu Professional Training, 

Accounting Knowledge dan Self Efficacy. Dalam Professional Training jika 

mahasiswa memiliki persepsi bahwa pekerjaan di bidang akuntansi 

mendapatkan pelatihan kerja sebelum mulai bekerja, pekerjaan di bidang 

akuntansi sering mengikuti latihan di luar lembaga untuk meningkatkan 

profesional, pekerjaan di bidang akuntansi sering mengikuti pelatihan rutin 

di dalam lembaga, dan pekerjaan di bidang akuntansi memperoleh 

pengalaman kerja yang bervariasi, maka mahasiswa akan semakin berniat 

untuk berkarir dibidang akuntansi. Selanjutnya dalam Accounting 

Knowledge, jika mahasiswa mempunyai persepsi bahwa individu yang 

berkarir di bidang akuntansi sudah mendapat pendidikan akuntansi yang 

cukup untuk berkarir di bidang akuntansi, individu yang berkarir di bidang 

akuntansi telah memiliki pengalaman praktek akuntansi yang cukup untuk 

berkarir di bidang akuntansi, individu yang berkarir di bidang akuntansi 

memiliki pengetahuan tentang akuntansi yang cukup memadai untuk 

berkarir dengan di bidang akuntansi, dan individu yang berkarir di bidang 

akuntansi cukup baik dalam pengetahuan akuntansi untuk berkarir di bidang 



 

akuntansi, maka mahasiswa akan semakin berniat untuk berkarir dibidang 

akuntansi. Demikian juga dalam Self Efficacy, jika mahasiswa mempunyai 

persepsi bahwa mereka akan bekerja dengan baik dalam karir di bidang 

akuntansi, bahwa mereka yakin dapat bekerja dengan sukses dalam karir di 

bidang akuntansi yang di inginkan, bahwa mereka memiliki keyakinan kuat 

terhadap kemampuan dirinya untuk bekerja dalam karir di bidang akuntansi, 

maka mahasiswa akan semakin berniat untuk berkarir dibidang akuntansi. 

Menutu Stolle, 1976 dalam Asmoro, Wijayanti, & Suhendro, 2015 

berpendapat bahwa memilih profesi, tidak hanya bertujuan mencari gaji, 

tetapi juga ada keinginan untuk mengejar prestasi dan mengembangkan diri. 

Maharani, 2016 menunjukkan bahwa pengetahuan yang positif berkaitan 

dengan niat untuk mengejar karir masa depan. Selain itu, Freudenberg, 2007 

juga menunjukan bahwa kualitas pendidikan dan pelatihan dalam tingkat 

pengetahuan di bidang akuntansi, memiliki pengaruh yang besar pada self-

efficacy siswa untuk pekerjaan di bidang akuntansi. Penelitian ini 

mendukung Theory of Planned Behavior, bahwa Faktor Behavioral Attitude 

mempengaruhi Intention. 

Sedangkan Accounting Job Requirements merupakan indikator 

Faktor Perceived Behavioral Contol yang tidak diterima. Hal ini 

dikarenakan nilai rata-rata (Tabel 4.16 Compare Means) mahasiwa yang 

merasa Accounting Job Requirements tinggi ada pada pilihan karir 

Akuntansi Syariah. Sedangkan mahasiswa yang memiliki Intention (Niat) 

tinggi ada pada pilihan karir Analisis Keuangan. Accounting Job 



 

Requirements dirasa tinggi ketika pekerjaan di bidang akuntansi cukup 

menantang, pekerjaan di bidang akuntansi membutuhkan kecerdasan tinggi, 

dan pekerjaan di bidang akuntansi membutuhkan banyak pendidikan dan 

pelatihan. Maka ketika mahasiswa merasa Akuntansi Syariah memiliki 

Accounting Job Requirements yang tinggi, mahasiswa akan memiliki 

Intention yang tinggi pada pilihan karir sebagai Akuntan Syariah. 

Sedangkan Faktor Subjective Norm, dalam penelitian saya terbukti 

tidak diterima. Karena indikator yang ada didalam Faktor Subjective Norm 

terbukti tidak mempengaruhi Intention, yaitu Perceived Ethical Behavior of 

Accounting People, dan Social Values. Hal ini dikarenakan skor rata – rata 

empiris (Tabel 4.15 Statistik Deskriptif) perceived accountants’ ethical 

behavior termasuk dalam kategori sedang. Selain itu, mahasiswa sudah 

memiliki niat berkarir di bidang akuntansi, ketika mereka mengambil 

jurusan akuntansi. Pada indikator Sosial Value, hipotesis tidak diterima 

dikarenakan skor rata – rata (Tabel 4.16 Compare Means) mahasiswa yang 

merasa pekerjaan dibidang akuntansi yang memberikan kesempatan untuk  

melakukan kegiatan sosial, memberikan kesempatan untuk berinteraksi 

dengan orang lain, memerlukan kesempatan untuk menjalankan hobi, 

memperhatikan perilaku individu, lebih bergengsi dibanding karir  yang 

lain, dan memberi kesempatan untuk bekerja dengan  ahli di bidang yang 

lain, lebih dominan pada pilihan karir Akuntan Perusahaan, sedangkan niat 

mahasiswa dominan pada pilihan karir Analisis Keuangan. 



 

Penelitian ini mendukung penelitian  Maharani, 2016 bahwa persepsi 

mahasiswa mengenai perilaku tidak etis seorang akuntan tidak berpengaruh 

terhadap niat mahasiswa untuk memilih dan merekomendasikan karir di 

bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga mendukung penelitian dari 

Ardiani Ika Sulistyawati, Nina Ernawati, 2013 yang mengemukakan bahwa 

karir sebagai akuntan perusahaan dianggap kurang memberi perhatian pada 

perilaku individu. Walaupun penelitian ini mendukung banyak penelitian 

sebelumnya, tetapi penelitian ini tidak sesuai dengan Theory of Planned 

Behavior, yang menyatakan bahwa Faktor Subjective Norm memperngaruhi 

Intention. 

Dari hasil analisis, diketahui pula bahwa Intention mempengaruhi 

Recommendation. Hal ini dibuktikan dengan responden setuju bahwa 

dengan mengatakan hal-hal positif terhadap karir di bidang akuntansi dan 

akan merekomendasikan karir di bidang akuntansi untuk orang lain. Hal ini 

mendukung Theory of Planned Behavior, dimana Intention mempengaruhi 

Behavior. Menurut Ajzen, 1975 dalam Maharani, 2016, Intention adalah 

intensi dari probabilitas subjektif yang dimiliki seseorang untuk melakukan 

perilaku tertentu. Jadi mahasiswa yang memiliki niat untuk berkarir 

dibidang akuntansi akan mengatakan hal-hal positif terhadap karir di bidang 

akuntansi, dan akan merekomendasikan karir di bidang akuntansi untuk 

orang lain. 

 

 


