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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Karakteristik Responden 

Responden penelitian ini adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) kelas 

XII di Semarangyang bekerja sama dengan Universitas Katolik Soegijapranata 

sebanyak 17 SMA. Dari 150 kuesioner yang dikirim pada bulan September-Oktober 

2018 ke 17 SMA di Semarang, 109 kuesioner kembali dan 98 kuesioner yang dapat 

diolah.  

Tabel 4.1. Tabel Pengembalian Kuesioner 

No Nama SMA Kues Disebar Kues Kembali Kues Diolah 

1 Kolese Loyola 12 9 8 

2 Sedes Sapientae 15 11 10 

3 Kebon Dalem 2 2 2 

4 Karang Turi 11 8 7 

5 Don Bosko 8 5 5 

6 Sint Louis 6 4 4 

7 Kristen YSKI 8 5 5 

8 Masehi 1 4 3 3 

9 Krista Mitra 4 3 3 

10 Theresiana 1 4 3 2 

11 Nusa Putera 2 2 1 

12 Citi School 0 0 0 

13 Kesatrian 1 16 11 10 

14 Kesatrian 2 11 8 7 

15 Negeri 1 22 16 14 

16 Negeri 5 18 13 12 

17 Kristen Tri Tunggal 7 5 5 

Total 150 109 98 

Sumber: Data primer diolah, 2018 
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 Terdapat 11 kuesioner yang tidak dapat diolah dikarenakan terdapat 5 

kuesioner yang tidak di isi dengan lengkap, 3 kuesioner yang semua kolom jawaban 

terisi dan 3 kuesioner yang tidak berisikan data diri sama sekali (nama, asal sekolah 

dan absen, jenis kelamin dan umur). 

 

4.2. Gambaran Umum Responden 

Data responden yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan asal SMA, 

kelas, jenis kelamin danumur masing-masing siswa. 

Tabel 4.2.Compare MeanAsal SMA 

Keterangan Frek % Compare Mean 

TS SS CP KO MINAT NIAT 

Asal 

SMA 

Don 

Bosko 
5 5.1 5.1500 

0,776 

5.4000 

0,811 

2.8800 

0,795 

5.5500 

0,343 

5.8000 

0,778 

5.4000 

0,784 

Karang 

Turi 
7 7.1 5.5000 5.5714 2.8000 5.3571 5.7857 6.0000 

Kebon 

Dalem 
2 2.0 6.0000 6.0000 1.9000 6.8750 6.2500 5.5000 

Kesatrian 

1 
10 10.2 5.3500 5.2667 2.8200 6.0750 5.7500 5.4000 

Kesatrian 

2 
7 7.1 4.7143 4.6667 3.1714 5.8571 5.2857 5.5714 

Kolese 

Loyola 
8 8.2 5.4063 5.3333 2.7250 6.2500 6.0625 5.6250 

Krista 

Mitra 
3 3.1 4.3333 4.3333 3.7333 5.9167 5.1667 5.0000 

Kristen Tri 

Tunggal 
5 5.1 6.0000 6.0000 2.6000 6.0000 6.2000 5.8000 

Kristen 

YSKI 
5 5.1 5.4000 5.2000 2.7200 6.3500 5.8000 5.4000 

Masehi 1 3 3.1 5.3333 5.3333 2.9333 5.8333 5.8333 4.6667 

Negeri 1 14 14.3 5.9107 5.8333 2.7286 5.9821 6.0000 5.6429 

Negeri 5 12 12.2 5.5417 5.6389 2.7833 5.5000 5.6250 5.6667 

Nusa 

Putera 
1 1.0 6.0000 6.0000 3.4000 4.7500 5.5000 5.0000 

Sedes 

Sapientae 
10 10.2 5.7250 5.7000 2.5800 5.9000 6.1000 4.9000 

Sint Louis 4 4.1 5.2500 5.3333 2.5500 6.1250 6.0000 6.0000 

Theresiana 

1 
2 2.0 5.5000 5.5000 2.9000 5.3750 5.2500 4.5000 

Sumber: Lampiran 2 
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Persepsi keyakinan pribadi siswa tentang kemampuannya (analisis, 

penilaian, penelitian, dan pemahaman) untuk berhasil menyelesaikan 

tugas(technicalskill self-efficacy)Kebon Dalem, Kristen Tri Tunggal, Nusa Putera 

memiliki rata-rata 6.0000 paling besar daripada lainnya, di mana rata-rata tersebut 

tidak berbeda (tidak signifikan). 

Persepsi keyakinan pribadi siswa tentang kemampuannya (komunikasi 

lisan, komunikasi tertulis, dan kerja sama tim) untuk berhasil menyelesaikan tugas 

(softskill self-efficacy)Kebon Dalem, Kristen Tri Tunggal, Nusa Putera memiliki 

rata-rata 6.0000 paling besar daripada lainnya, di mana rata-rata tersebut tidak 

berbeda (tidak signifikan). 

Persepsi negatif siswatentang karir profesional akuntansi (citra profesional 

akuntansi)Krista Mitra memiliki rata-rata 3.7333 paling besar daripada lainnya, di 

mana rata-rata tersebut tidak berbeda (tidak signifikan). 

Persepsi siswatentang pengaruhorang lain yang relevan dalam menentukan 

pilihan (keyakinan orang lain yang relevan)Kebon Dalem memiliki rata-rata 6.8750 

paling besar daripada lainnya, di mana rata-rata tersebut tidak berbeda (tidak 

signifikan). 

Persepsi ketertarikan pribadi siswadalam bidang akuntansi (minat) Kebon 

Dalem memiliki rata-rata 6.2500 paling besar daripada lainnya, di mana rata-rata 

tersebut tidak berbeda (tidak signifikan). 

Keputusan apabila siswa memenuhi syarat untuk mengambil jurusan 

akuntansi, siswa tersebut bermaksud/berencana untuk mengambil jurusan 
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akuntansi(niat)Karang Turi dan Sint Louis memiliki rata-rata 6.0000 paling besar 

daripada lainnya, di mana rata-rata tersebut tidak berbeda (tidak signifikan). 

Tabel 4.3.Compare Mean Kelas 

Keterangan Frek % Compare Mean 

TS SS CP KO MINAT NIAT 

 

Kelas 

 

XII IPA 28 28.6 5.7857 

0,086 

5.7619 

0,105 

2.6714 

0,375 

5.9821 

0,468 

6.0179 

0,134 

5.2857 

0,298 
XII IPS 70 71.4 5.3500 5.3476 2.8371 5.8429 5.7429 5.5571 

Sumber: Lampiran 2 

Persepsi keyakinan pribadi siswa tentang kemampuannya (analisis, 

penilaian, penelitian, dan pemahaman) untuk berhasil menyelesaikan 

tugas(technicalskill self-efficacy)XII IPA memiliki rata-rata 5.7857 lebih besar 

daripada XII IPS yang memiliki rata-rata 5.3500, di mana kedua rata-rata tersebut 

berbeda (signifikan). 

Persepsi keyakinan pribadi siswa tentang kemampuannya (komunikasi 

lisan, komunikasi tertulis, dan kerja sama tim) untuk berhasil menyelesaikan tugas 

(softskill self-efficacy)XII IPA memiliki rata-rata 5.7619 lebih besar daripada XII 

IPS yang memiliki rata-rata 5.3476, di mana kedua rata-rata tersebut tidak berbeda 

(tidak signifikan). 

Persepsi negatif siswatentang karir profesional akuntansi (citra profesional 

akuntansi)XII IPS memiliki rata-rata 2.8371 lebih besar daripada XII IPA yang 

memiliki rata-rata 2.6714, di mana kedua rata-rata tersebut tidak berbeda (tidak 

signifikan). 

Persepsi siswatentang pengaruhorang lain yang relevan dalam menentukan 

pilihan (keyakinan orang lain yang relevan)XII IPA memiliki rata-rata 5.9821 lebih 
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besar daripada XII IPS yang memiliki rata-rata 5.8429, di mana kedua rata-rata 

tersebut tidak berbeda (tidak signifikan). 

Persepsi ketertarikan pribadi siswadalam bidang akuntansi (minat)XII IPA 

memiliki rata-rata 6.0179 lebih besar daripada XII IPS yang memiliki rata-rata 

5.7429, di mana kedua rata-rata tersebut tidak berbeda (tidak signifikan). 

Keputusan apabila siswa memenuhi syarat untuk mengambil jurusan 

akuntansi, siswa tersebut bermaksud/berencana untuk mengambil jurusan akuntansi 

(niat)XII IPS memiliki rata-rata 5.5571 lebih besar daripada XII IPA yang memiliki 

rata-rata 5.2857, di mana kedua rata-rata tersebut tidak berbeda (tidak signifikan). 

Tabel 4.4.Compare Mean Jenis Kelamin 

Keterangan Frek % Compare Mean 

TS SS CP KO MINAT NIAT 

Jenis 

Kelamin 

Laki - laki 44 44.9 5.5170 
0,740 

5.5379 
0,576 

2.8409 
0,585 

6.0284 
0,127 

5.9205 
0,282 

5.5227 
0,741 

Perempuan 54 55.1 5.4398 5.4074 2.7481 5.7639 5.7407 5.4444 

Sumber: Lampiran 2 

Persepsi keyakinan pribadi siswa tentang kemampuannya (analisis, 

penilaian, penelitian, dan pemahaman) untuk berhasil menyelesaikan 

tugas(technicalskill self-efficacy)laki-laki memiliki rata-rata 5.5170 lebih besar 

daripada perempuan yang memiliki rata-rata 5.4398, di mana kedua rata-rata 

tersebut tidak berbeda (tidak signifikan). 

Persepsi keyakinan pribadi siswa tentang kemampuannya (komunikasi 

lisan, komunikasi tertulis, dan kerja samatim) untuk berhasil menyelesaikan tugas 

(softskill self-efficacy)laki-laki memiliki rata-rata 5.5379 lebih besar daripada 

perempuan yang memiliki rata-rata 5.4074, di mana kedua rata-rata tersebut tidak 

berbeda (tidak signifikan). 



35 

 

Persepsi negatif siswatentang karir profesional akuntansi (citra profesional 

akuntansi)laki-laki memiliki rata-rata 2.8409 lebih besar daripada perempuan yang 

memiliki rata-rata 2.7481, di mana kedua rata-rata tersebut tidak berbeda (tidak 

signifikan). 

Persepsi siswatentang pengaruhorang lain yang relevan dalam menentukan 

pilihan (keyakinan orang lain yang relevan)laki-laki memiliki rata-rata 6.0284 lebih 

besar daripada perempuan yang memiliki rata-rata 5.7639, di mana kedua rata-rata 

tersebut tidak berbeda (tidak signifikan). 

Persepsi ketertarikan pribadi siswadalam bidang akuntansi (minat) 

perempuan memiliki rata-rata 5.9205 lebih besar daripada laki-laki yang memiliki 

rata-rata 5.7407, di mana kedua rata-rata tersebut tidak berbeda (tidak signifikan). 

Keputusan apabila siswa memenuhi syarat untuk mengambil jurusan 

akuntansi, siswa tersebut bermaksud/berencana untuk mengambil jurusan akuntansi 

(niat)laki-laki memiliki rata-rata 5.5227 lebih besar daripada perempuan yang 

memiliki rata-rata 5.4444, di mana kedua rata-rata tersebut tidak berbeda (tidak 

signifikan). 

Tabel 4.5.Compare Mean Umur  

Keterangan Frek % Compare Mean 

TS SS CP KO MINAT NIAT 

Umur 

16 9 9.2 5.0000 

0,024 

5.1852 

0,053 

3.1556 

0,045 

5.9722 

0,726 

5.2778 

0,080 

5.7778 

0,532 17 86 87.8 5.5640 5.5349 2.7279 5.8837 5.8895 5.4767 

18 3 3.1 4.3333 4.3333 3.4667 5.5833 5.5000 4.6667 

Sumber: Lampiran 2 

Persepsi keyakinan pribadi siswa tentang kemampuannya (analisis, 

penilaian, penelitian, dan pemahaman) untuk berhasil menyelesaikan 
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tugas(technicalskill self-efficacy)umur 17 tahun memiliki rata-rata 5.5640 paling 

besar daripada lainnya, di mana rata-rata tersebut berbeda (signifikan). 

Persepsi keyakinan pribadi siswa tentang kemampuannya (komunikasi 

lisan, komunikasi tertulis, dan kerja samatim) untuk berhasil menyelesaikan tugas 

(softskill self-efficacy)umur 17 tahun memiliki rata-rata 5.5349 paling besar 

daripada lainnya, di mana rata-rata tersebut berbeda (signifikan). 

Persepsi negatif siswatentang karir profesional akuntansi (citra profesional 

akuntansi)umur 18 tahun memiliki rata-rata 3.4667 paling besar daripada lainnya, 

di mana rata-rata tersebut berbeda (signifikan). 

Persepsi siswatentang pengaruhorang lain yang relevan dalam menentukan 

pilihan (keyakinan orang lain yang relevan)umur 16 tahun memiliki rata-rata 

5.9722 paling besar daripada lainnya, di mana rata-rata tersebut tidak berbeda (tidak 

signifikan). 

Persepsi ketertarikan pribadi siswadalam bidang akuntansi (minat) umur 17 

tahun memiliki rata-rata 5.8895 paling besar daripada lainnya, di mana rata-rata 

tersebut berbeda (signifikan). 

Keputusan apabila siswa memenuhi syarat untuk mengambil jurusan 

akuntansi, siswa tersebut bermaksud/berencana untuk mengambil jurusan akuntansi 

(niat)umur 16 tahun memiliki rata-rata 5.7778 paling besar daripada lainnya, di 

mana rata-rata tersebut tidak berbeda (tidak signifikan). 
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4.3. Uji Alat Pengumpulan Data  

4.3.1. Uji Validitas 

 Validitas yang diuji dalam PLS adalah validitas konstruk. Validitas 

konstruk menunjukkan seberapa besar instrument yang digunakan dalam 

pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendefinisikan konstruk. 

Kesesuaian tersebut ditunjukkan oleh korelasi antara konstruk dan instrument-

instrumennya. Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas 

diskriminan (Murniati dkk., 2013:175): 

Tabel 4.6. Ukuran Validitas 

Ukuran Nilai Ukuran Nilai

Loading factor > 0,7 Akar AVE √AVE > korelasi variabel laten

AVE > 0,5 Cross Loading > 0,7 dalam satu konstruk

Communality > 0,5

Validitas Konvergen Validitas Diskriminan

 

1. Validitas konvergen 

Validitas konvergen merujuk pada konvergensi antar instrumen yang 

digunakan untuk mengukur konstruk yang sama. Konvergensi ditunjukkan 

oleh korelasi yang tinggi.  Validitas konvergen dikatakan valid apabila hasil 

dari loading factor> 0,7; AVE (average variance extracted) > 0,5; dan 

communality> 0,5 (Murniati dkk., 2013:175).  

Tabel 4.7. Validitas Konvergen 

Variabel AVE Communality 

CP 0.739382 0.739382 

KO 0.673841 0.673841 

MINAT 0.810469 0.810469 

NIAT 1.000000 1.000000 

SS 0.969958 0.969958 

TS 0.964631 0.964631 

Sumber: Lampiran 3 
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 Hasil dari AVE (average variance extracted) > 0,5; dan communality> 0,5 

menunjukkan keseluruhan variabel telah memenuhi validitas konvergen. 

2. Validitas diskriminan 

Validitas diskriminan merujuk pada diskrimnasi instrument ketika 

mengukur konstruk yang berbeda. Seharusnya instrumen yang telah 

digunkaan mengukur satu konstruk tidak memiliki korelasi dengan konstruk 

lain. Validitas diskriminan dikatakan valid apabila hasil dari akar AVE > 

korelasi variabel laten; dan cross loading> 0,7 dalam satu konstruk 

(Murniati dkk., 2013:175). 

Tabel 4.8. Validitas Diskriminan (Cross Loading) 

Indikator CP KO MINAT NIAT SS TS 

CP1 0.799222      

CP2 0.862155      

CP3 0.847896      

CP4 0.884801      

CP5 0.901688      

KO1  0.845107     

KO2  0.828801     

KO3  0.774681     

KO4  0.833137     

MINAT1   0.929957    

MINAT2   0.869551    

NIAT    1.000000   

SS1     0.989215  

SS2     0.983114  

SS3     0.982249  

TS1      0.970957 

TS2      0.979620 

TS3      0.983065 

TS4      0.994834 

Sumber: Lampiran 3 
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 Hasil dari cross loading> 0,7 dalam satu konstrukmenunjukkan keseluruhan 

indikator variabel telah memenuhi validitas konvergen. Hasil dari cross loading 

terangkum dalam gambar di bawah ini.  

Gambar 4.1. Validitas Diskriminan (Cross Loading) 

 

Sumber: Lampiran 3 

Tabel 4.9. Validitas Diskriminan (Akar AVE) 

 CP KO MINAT NIAT SS TS 

CP 0.859873      

KO -0.141152 0.820878     

MINAT -0.748750 0.218242 0.900261    

NIAT -0.107205 0.223300 0.329652 1.000000   

SS -0.782039 0.124541 0.854831 0.241958 0.984864  

TS -0.795904 0.128014 0.854089 0.187590 0.962765 0.982156 

Sumber: Lampiran 3 

 Hasil dari akar AVE > korelasi variabel laten menunjukkan keseluruhan 

indikator variabel telah memenuhi validitas konvergen. 
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4.3.2. Uji Reliabilitas 

 Sementara reabilitas digunakan untuk menguji apakah alat ukur (instrmen) 

yang digunakan untuk mengukur konstruk mempunyai konsistensi. Reliabilitas 

dikatakan reliabel apabila hasil daricronbach’s alpha> 0,7; dan composite 

reliability> 0,7(Murniati dkk., 2013:176). 

Tabel 4.10. Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Composite Reliability 

CP 0.911966 0.934043 

KO 0.844613 0.891950 

MINAT 0.770799 0.895208 

NIAT 1.000000 1.000000 

SS 0.984510 0.989781 

TS 0.987754 0.990916 

Sumber: Lampiran 3 

 Hasil dari cronbach’s alpha> 0,7; dan composite reliability> 0,7 

menunjukkan keseluruhan variabel telah memenuhi reliabilitas. 

 

4.4. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-

nilai jawaban responden terhadap indikator-indikator dalam variabel penelitian. 

Pertama, dilakukan pembagian katergori menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Kedua, menentukan rentang skala masing-masing kategori yang dihitung 

dengan rumus. 

RS =  Nilai Tertinggi – Nilai Terendah 

Jumlah Kategori 

 RS =   7 – 1  = 2 

     3 
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Tabel 4.11. Kategori Rentang Skala 

Rentang Skala Kategori 

1,00 – 3,00 Rendah 

3,01 – 5,00 Sedang 

5,01 – 7,00 Tinggi 

  

Tabel 4.12. Statistik Deskriptif Per Variabel 

Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-

rata 

Empiris 

Range Kategori 

Ket 
Rendah Sedang Tinggi 

TechnicalSkill 

Self-Efficacy 
1-7 4-7 5.48 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

SoftSkill Self-

Efficacy 
1-7 4-7 5.47 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

Citra Profesional 

Akuntansi 
1-7 1-4 2.79 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Rendah 

Keyakinan Orang 

Lain Yang 

Relevan 

1-7 4-7 5.88 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

Minat Pribadi 

Dalam Bidang 

Akuntansi 

1-7 4-7 5.82 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

Niat Memasuki 

Jurusan 

Akuntansi 

1-7 4-7 5.48 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari keenam variabel yaitu:technicalskill 

self-efficacy,softskill self-efficacy, citra profesional akuntansi,keyakinan orang lain 

yang relevan, minat pribadi dalam bidang akuntansidan niat memasuki jurusan 

akuntansi termasuk kategori tinggi. 

Tabel 4.13. Statistik Deskriptif TechnicalSkill Self-Efficacy (TS) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

TS1 1-7 4-7 5.48 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

TS2 1-7 4-7 5.47 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

TS3 1-7 4-7 5.49 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

TS4 1-7 4-7 5.46 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

Rata - rata   5.48    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 
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 Skor rata-rata jawaban responden dari technicalskill self-efficacy (TS) 

adalah sebesar 5,48 dan termasuk kategori tinggi. Artinyaresponden sangat yakin 

tentang kemampuannya (analisis, penilaian, penelitian, dan pemahaman) untuk 

berhasil menyelesaikan tugas. 

 Tabel 4.14. Statistik Deskriptif SoftSkill Self-Efficacy (SS) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

SS1 1-7 4-7 5.43 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

SS2 1-7 4-7 5.47 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

SS3 1-7 4-7 5.50 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

Rata - rata   5.47    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari softskill self-efficacy (SS)adalah 

sebesar 5,47 dan termasuk kategori tinggi. Artinyaresponden sangat yakin tentang 

kemampuannya (komunikasi lisan, komunikasi tertulis, dan kerja sama tim) untuk 

berhasil menyelesaikan tugas. 

Tabel 4.15. Statistik Deskriptif Citra Profesional Akuntansi (CP) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

CP1 1-7 1-4 2.86 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Rendah 

CP2 1-7 1-4 2.84 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Rendah 

CP3 1-7 1-4 2.85 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Rendah 

CP4 1-7 1-4 2.66 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Rendah 

CP5 1-7 1-4 2.74 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Rendah 

Rata - rata   2.79    Rendah 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari citra profesional akuntansi(CP) 

adalah sebesar 2,79 dan termasuk kategori rendah. Artinyaresponden kurang 

memiliki persepsi negatif tentang karir profesional akuntansi. 
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Tabel 4.16. Statistik Deskriptif Keyakinan Orang Lain Yang Relevan (KO) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

KO1 1-7 4-7 5.94 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KO2 1-7 4-7 6.09 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KO3 1-7 4-7 5.68 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

KO4 1-7 4-7 5.82 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

Rata - rata   5.88    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari keyakinan orang lain yang relevan 

(KO)adalah sebesar 5,88 dan termasuk kategori tinggi. Artinyaresponden sangat 

yakin tentang pengaruhorang lain yang relevandalam menentukan pilihan. 

Tabel 4.17. Statistik Deskriptif Minat Pribadi Dalam Bidang 

Akuntansi(MINAT) 

Indikator 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Empiris 

Rata-rata 

Empiris 

Range Kategori 
Ket 

Rendah Sedang Tinggi 

MINAT1 1-7 4-7 5.88 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

MINAT2 1-7 4-7 5.77 1,00-3,00 3,01-5,00 5,01-7,00 Tinggi 

Rata - rata   5.82    Tinggi 

Sumber: Lampiran 4 

 Skor rata-rata jawaban responden dari minat pribadi dalam bidang 

akuntansi(MINAT) adalah sebesar 5,82 dan termasuk kategori tinggi. 

Artinyaresponden sangat yakin tentang ketertarikan pribadi dalam bidang 

akuntansi. 

 

4.5. Uji Hipotesis 

 Pengujian statistik penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS), 

merupakan pendekatan persamaan struktural (Structural Equation Modelling / 

SEM) berbasis varian. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan analisis jalur 

yang banyak digunakan dalam studi keperilakuan sehingga PLS menjadi teknik 
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statistik yang digunakan dalam model yang memiliki lebih dari satu variabel 

dependen dan variabel independen (Murniati dkk., 2013:166). 

 Hasil dari path coefficient yang menyajikan hasil pengujian per path seperti 

terlihat pada tabel dan gambar hasil pengujian di bawah. 

Tabel 4.18. Path Coefficient 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

H1: TS -> MINAT 0.320062 0.316179 0.165772 0.165772 1.930742 

H2: SS -> MINAT 0.409050 0.410044 0.152839 0.152839 2.676339 

H3: CP -> MINAT -0.159464 -0.159001 0.065892 0.065892 2.420072 

H4: KO -> MINAT 0.103817 0.102644 0.049126 0.049126 2.113262 

H5: KO -> NIAT 0.158926 0.155380 0.079460 0.079460 2.000079 

H6: MINAT -> 

NIAT 
0.294968 0.298333 0.076450 0.076450 3.858316 

Sumber: Lampiran 5 

Gambar 4.2.Path Coefficient 

 

Sumber: Lampiran 5 
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1. Hipotesis 1 

Persepsi keyakinan pribadi siswa tentang kemampuannya (analisis, 

penilaian, penelitian, dan pemahaman) untuk berhasil menyelesaikan tugas 

memiliki nilai t hitung 1.930742> t tabel 1,645. Berarti terdapat pengaruh 

positif yang signifikan technical skill self-efficacy (TS) terhadap minat 

pribadi siswa dalam bidang akuntansi(MINAT). Dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan hipotesis 1yang menyatakan bahwa technicalskill self-efficacy 

akuntansi berpengaruhterhadap minat pribadi dalam bidang 

akuntansiditerima. 

2. Hipotesis 2 

Persepsi keyakinan pribadi siswa tentang kemampuannya (komunikasi 

lisan, komunikasi tertulis, dan kerja samatim) untuk berhasil menyelesaikan 

tugasmemiliki nilai t hitung 2.676339 > t tabel 1,645. Berarti terdapat 

pengaruh positif yang signifikan soft skill self-efficacy (SS) terhadap minat 

pribadi siswa dalam bidang akuntansi (MINAT). Dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan hipotesis 2yang menyatakan bahwa softskill self-efficacy 

akuntansi berpengaruhterhadap minat pribadi dalam bidang akuntansi 

diterima. 

3. Hipotesis 3 

Persepsi negatif siswatentang karir profesional akuntansimemiliki nilai t 

hitung 2.420072 > t tabel 1,645. Berarti terdapat pengaruh negatif yang 

signifikan citra profesionalakuntansi(CP) terhadap minat pribadi siswa 

dalam bidang akuntansi (MINAT).Dapat disimpulkan bahwa pernyataan 
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hipotesis 3yang menyatakan bahwa citra profesional akuntansi berpengaruh 

terhadap minat pribadi dalam bidang akuntansiditerima. 

4. Hipotesis 4 

Persepsi siswatentang pengaruhorang lain yang relevandalam menentukan 

pilihanmemiliki nilai t hitung 2.113262 > t table1,645. Berarti terdapat 

pengaruh positif yang signifikan keyakinan orang lain yang relevan(KO) 

terhadap minat pribadi siswa dalam bidang akuntansi (MINAT). Dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan hipotesis 4yang menyatakan bahwa 

keyakinan orang lain yang relevan berpengaruh terhadap minat pribadi 

dalam bidang akuntansiditerima. 

5. Hipotesis 5 

Persepsi siswatentang pengaruhorang lain yang relevandalam menentukan 

pilihan memiliki nilai t hitung 2.000079 > t tabel 1,645. Berarti terdapat 

pengaruh positif yang signifikan keyakinan orang lain yang relevan(KO) 

terhadap niat memasuki jurusan akuntansi (NIAT). Dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan hipotesis 5yang menyatakan bahwa keyakinan orang lain 

yang relevan berpengaruh terhadap niat memasuki jurusan akuntansi 

diterima. 

6. Hipotesis 6 

Persepsi ketertarikan pribadi siswadalam bidang akuntansimemiliki nilai t 

hitung 3.858316 > t tabel 1,645. Berarti terdapat pengaruh positif yang 

signifikan minat pribadi dalam bidang akuntansi (MINAT) terhadap niat 

memasuki jurusan akuntansi (NIAT). Dapat disimpulkan bahwa pernyataan 
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hipotesis 6yang menyatakan bahwa minat pribadi dalam bidang akuntansi 

berpengaruh terhadap niat memasuki jurusan akuntansi diterima. 

 

4.6.  Pembahasan 

4.6.1. Technical Skill Self-Efficacy AkuntansiTerhadap Minat Pribadi 

 Dalam Bidang Akuntansi 

 Self efficacy mengacu pada persepsi keyakinan pribadi siswa tentang 

kemampuannya untuk berhasil menyelesaikan tugas. Literatur psikologi sosial 

menunjukkan bahwa self-efficacy seseorang adalah penentu utama dari penetapan 

tujuan, pilihan aktivitas, kemauan untuk mengeluarkan usaha, dan ketekunan. Self-

efficacy membentuk minat / sikap individu dan mempengaruhi pilihan dan kinerja 

akademik dan karirnya. Dalam penelitian ini technical skillself-efficacy meliputi 

kemampuan pemahaman (understanding), penelitian (research), penilaian 

(judgement) dan analisis (analysis). Technical skill penting untuk studi akuntansi 

dan karier terhadap minat pribadi siswa dalam bidang akuntansi. 

 Pertama, berkaitan dengan kemampuan pemahaman (understanding), 

penting bagi para profesional akuntansi untuk memiliki kemampuan untuk 

mengenali dan memahami arti dan penerapan masalah tertentu. Hal ini memerlukan 

evaluasi, pengolahan dan analisis data serta mengidentifikasi metode pelaporan 

keuangan dan akuntansi dan memilih yang sesuai. Kedua, berkaitan dengan 

kemampuan penelitian (research), mengacu pada kemampuan untuk mencari dan 

mengekstrak informasi yang relevan dari bahan sumber yang tersedia. Kemampuan 

penelitian sangat penting bagi akuntan untuk membaca literatur profesional, 
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mengidentifikasi informasi yang relevan, dan menggunakan teknologi untuk 

melakukan penelitian secara efektif (Djatej et al., 2015).  Ketiga, berkaitan 

dengan kemampuan penilaian (judgement) yang kuat, akuntan bekerja lebih baik 

dalam mengevaluasi opsi untuk pengambilan keputusan dan mencapai kesimpulan. 

Antara lain, akuntan diharapkan menggunakan penilaian profesional dalam 

menangani, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan 

pertunangan. Keempat, berkaitan dengan kemampuan analisis (analysis), profesi 

akuntansi mengharapkan kekuatan dalam mengidentifikasi masalah, 

mengklasifikasikan transaksi, mengkategorikan topik, dan memahami relevansi 

informasi. Akuntan harus mengenali isu-isu terkait bisnis dan relevansinya dengan 

mengevaluasi kondisi keuangan suatu entitas (Djatej et al., 2015).Seseorangdengan 

kemampuan technical skillself-efficacyyang kuat akan merasa lebih percaya diri 

dalam kemampuannya terkait dengan akuntansi dengan demikian siswa tersebut 

memiliki minat yang kuat untuk mengambil jurusan akuntansi. 

 Jackling dan Calero (2006) menelitisiswa Australia tentang persepsi tentang 

akuntansi dan atribut yang diperlukan oleh akuntan profesional dalam keputusan 

untuk menjadi akuntan yang memenuhi syarat. Jackling dan Calero (2006) 

menemukan bahwa persepsi tentang pentingnya keterampilan generik, minat 

intrinsik meliputi technical skillself-efficacy, dan kepuasan adalah signifikan dalam 

menentukan minat untuk mengejar karir sebagai akuntan. Law (2010) 

menggunakan TRA untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir 

masiswa akuntansi pasca Enron di Hong Kong. Hasil penelitiannya adalah faktor 

intrinsik meliputi technical skillself-efficacyditemukan membuat kontribusi 
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signifikan dalam memprediksi pilihan karir siswa akuntansi. Selain itu penelitian 

lainnya Djatej et al. (2015) juga menemukan bahwa technical skill self-efficacy 

akuntansi berpengaruhterhadap minat pribadi siswa dalam bidang akuntansi.  

  

4.6.2. Soft Skill Self-Efficacy Akuntansi Terhadap Minat Pribadi Dalam 

 Bidang Akuntansi 

 Self-efficacy akuntansi didefinisikan sebagai keyakinan individu bahwa 

seseorang mahir dalam keterampilan yang diperlukan untuk masuk dalam jurusan 

akuntansi. Seorang siswa dengan self-efficacy terkait akuntansi yang kuat 

merasakan lebih sedikit hambatan dan lebih percaya diri dalam kemampuannya 

untuk melakukan dan bertahan dalam jurusan akuntansi danmemiliki sikap yang 

baik dan minat pribadi yang kuat dalam bidang akuntansi. Dalam penelitian ini soft 

skillself-efficacy meliputi kemampuan komunikasi lisan (oralcommunication), 

komunikasi tertulis (written communication), dan kerja samatim (team work). Soft 

skill penting untuk studi akuntansi dan karier terhadap minat pribadi siswa dalam 

bidang akuntansi. 

 Berkaitan dengan kemampuan komunikasi (communication), akuntan 

diminta memiliki kemampuan untuk secara efektif memperoleh dan 

mengungkapkan informasi melalui sarana tertulis atau lisan. Secara khusus, 

akuntan harus tahu cara berkorespondensi secara persuasif dengan klien, 

merancang rencana bisnis, dan menyusun surat yang efektif untuk menarik dan 

mempertahankan klien baru (Djatej et al., 2015). Seseorang dengan kemampuan 

soft skillself-efficacy yang kuat akan merasa lebih percaya diri dalam 
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kemampuannya terkait dengan akuntansi dengan demikian siswa tersebut memiliki 

minat yang kuat untuk mengambil jurusan akuntansi. 

 Jackling dan Calero (2006) menelitisiswa Australia tentang persepsi tentang 

akuntansi dan atribut yang diperlukan oleh akuntan profesional dalam keputusan 

untuk menjadi akuntan yang memenuhi syarat. Jackling dan Calero (2006) 

menemukan bahwa persepsi tentang pentingnya keterampilan generik, minat 

intrinsik meliputi soft skillself-efficacy, dan kepuasan adalah signifikan dalam 

menentukan minat untuk mengejar karir sebagai akuntan. Law (2010) 

menggunakan TRA untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir 

masiswa akuntansi pasca Enron di Hong Kong. Hasil penelitiannya adalah faktor 

intrinsik meliputi soft skillself-efficacyditemukan membuat kontribusi signifikan 

dalam memprediksi pilihan karir siswa akuntansi. Selain itu penelitian lainnya 

Djatej et al. (2015) juga menemukan bahwa softskill self-efficacy akuntansi 

berpengaruhterhadap minat pribadi siswa dalam bidang akuntansi.  

 

4.6.3. Citra ProfesionalAkuntansiTerhadap Minat Pribadi Dalam Bidang

 Akuntansi 

 Citra akuntansi sebagai pekerjaan membosankan di belakang meja membuat 

profesi ini tidak menarik bagi mahasiswa. Pandangan profesional akuntansi sebagai 

antisosial sering menjadi faktor yang menekan minat siswa dalam karir akuntansi. 

Siswa sering salah persepsi tentang karir profesional akuntansi yang sebenarnya 

memiliki variasi dan interaksi sosial yang lebih besar menyebabkan siswa memiliki 

sikap kurang positif terhadap karir akuntansi. Pandangan negatif yang tidak akurat 
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terkait dengan karir akuntansi dapat berdampak negatif terhadap minat pribadi 

siswa dalam bidang akuntansi. 

 Gul et al. (1989) meneliti pilihan utama oleh siswa tahun pertama. Sebelas 

faktor utama diambil dari penelitian Paolillo dan Estes (1982) dan analisis 

diskriminan digunakan untuk mengklasifikasikan siswa ke dalam jurusan yang 

dipilih. Siswa akuntansi ditemukan paling peduli dengan citra profesional 

akuntansi. Selain itu penelitian lainnya Djatej et al. (2015) juga menemukan bahwa 

citra profesional akuntansi berpengaruhterhadap minat pribadi siswa dalam bidang 

akuntansi.  

 

4.6.4. Keyakinan Orang Lain Yang Relevan Terhadap Minat Pribadi Dalam 

 Bidang Akuntansi 

 Salah satu kontribusi penting yang ditawarkan model TRA adalah 

dimasukkannya lingkungan sosial sebagai faktor dalam pengambilan keputusan 

minat pribadi dalam bidang akuntansi. TRA mengakui bahwa individu dipengaruhi 

oleh keyakinan orang yang mereka anggap penting. Pengaruh sosial adalah 

pengaruh bahwa atribut individu untuk orang lain yang relevan (referensi yang 

menonjol) tentang minat pribadi dalam bidang akuntansi.Keyakinan orang lain 

yang relevan dalam penelitian iniberarti persepsi siswa tentang pengaruhorang lain 

yang relevandalam menentukan pilihan. 

 Paolillo dan Estes (1982) meneliti tentang dua belas faktor pilihan karier 

yang mungkin disintesis dari studi sebelumnya yang memberikan pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pemilihan karir profesional. Dengan menggunakan 
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analisis diskriminan, akuntan ditemukan memiliki profil paling khas dari empat 

kelompok dengan ketersediaan pekerjaan, potensi penghasilan, tahun pendidikan 

yang diperlukan, bakat untuk subjek, dan pengaruh orang lain yang relevan menjadi 

faktor paling penting.Law (2010) menggunakan TRA untuk meneliti faktor-faktor 

yang mempengaruhi pilihan karir masiswa akuntansi pasca Enron di Hong Kong. 

Hasil penelitiannya adalah pengaruh orang lain yang relevan ditemukan membuat 

kontribusi signifikan dalam memprediksi pilihan karir siswa akuntansi. Selain itu 

penelitian lainnya Djatej et al. (2015) juga menemukan bahwa keyakinan orang lain 

yang relevan berpengaruh terhadap minat pribadi dalam bidang akuntansi.  

 

4.6.5. Keyakinan Orang Lain Yang Relevan Terhadap Niat Memasuki 

 Jurusan Akuntansi 

 Pengaruh sosial memainkan peran penting dalam menentukan niat 

memasuki jurusan akuntansi. Keyakinan tentang sikap orang lain yang relevan 

memiliki dampak kuat pada niat memasuki jurusan akuntansi. Mengingat bahwa 

siswa sering kekurangan pengetahuan yang baik tentang karier akuntansi, niat siswa 

memasuki jurusan akuntansi dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang penting bagi 

mahasiswa. 

 Paolillo dan Estes (1982) meneliti tentang dua belas faktor pilihan karier 

yang mungkin disintesis dari studi sebelumnya yang memberikan pengaruh 

signifikan terhadap keputusan pemilihan karir profesional. Dengan menggunakan 

analisis diskriminan, akuntan ditemukan memiliki profil paling khas dari empat 

kelompok dengan ketersediaan pekerjaan, potensi penghasilan, tahun pendidikan 
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yang diperlukan, bakat untuk subjek, dan pengaruh orang lain yang relevan menjadi 

faktor paling penting.Law (2010) menggunakan TRA untuk meneliti faktor-faktor 

yang mempengaruhi pilihan karir masiswa akuntansi pasca Enron di Hong Kong. 

Hasil penelitiannya adalah pengaruh orang lain yang relevan ditemukan membuat 

kontribusi signifikan dalam memprediksi pilihan karir siswa akuntansi. Selain itu 

penelitian lainnya Djatej et al. (2015) juga menemukan bahwa keyakinan orang lain 

yang relevan berpengaruh terhadap niat memasuki jurusan akuntansi.  

  

4.6.6. Minat Pribadi Dalam Bidang Akuntansi Terhadap Niat Memasuki 

 Jurusan Akuntansi 

 Minat pribadi dalam penelitian ini mengacu pada pandangan dan sikap 

keseluruhan individu tentang jurusan akuntansi. Secara umum, minat pribadi yang 

lebih tinggi dan sikap yang lebih positif terhadap akuntansi diharapkan terkait 

dengan niat yang lebih besar untuk memasuki jurusan akuntansi. Berdasarkan 

Theory of Reasoned Action (TRA) yang pertama kali diperkenalkan oleh Fishbein 

dan Ajzen (1975), dijelaskan bahwa perilaku (behaviour) minat pribadi dalam 

bidang tertentu berpengaruh terhadap niat (intention). Jadi dapat dikatakan bahwa 

minat pribadi dalam bidang akuntansi berpengaruh terhadap niat memasuki jurusan 

akuntansi. Selain itu penelitian lainnya Djatej et al. (2015) juga menemukan bahwa 

minat pribadi dalam bidang akuntansi berpengaruh terhadap niat memasuki jurusan 

akuntansi.  


