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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

4.1 Identitas Responden 

Responden  dalam penelitian ini adalah mahasiswa sarjana akuntansi aktif 

angkatan 2015 dari Universitas yang memiliki Program Studi Akuntansi 

terakreditasi A. Universitas yang digunakan adalah UGM, UAJY, USD, UII, UTY, 

dan UMY. 

4.2 Gambaran Umum Responden 

Data yang dipakai dalam penelitian ini didapat dengan menyebarkan 

kuesioner. Jumlah kuesioner yang dibutuhkan dalam penelitian berjumlah 94 dan 

sampel yang terkumpul adalah 110. Data responden dikelompokkan berdasarkan 

asal universitas, jenis kelamin, usia, angkatan, pengalaman kerja, lama waktu 

bekerja, jenis perusahaan, dan pilihan karir akuntansi yang diinginkan. 

Tabel 4.1 

Data Penyuntingan Kuesioner 

No. Keterangan Jumlah 

1.  Kuesioner yang terkumpul 112 

2.  Kuesioner yang gugur 6 

 Kuesioner yang dapat diolah 106 

 Sumber : Hasil olah data, 2018 
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Tabel 4.1 diatas menunjukan dari 112 kuesioner yang diisi oleh responden terdapat 

6 data kuesioner yang tidak memenuhi syarat sehingga gugur. Kuesioner yang 

diolah dalam penelitian ini berjumlah 106. 

Tabel 4.2 

Gambaran Umum Responden 

Keterangan Jumlah responden 

yang di butuhkan 

Jumlah responden 

yang didapatkan 

Asal Universitas   

a. UGM 10 13 

b. UAJY 16 22 

c. USD 10 13 

d. UII 24 25 

e. UTY 20 15 

f. UMY 14 18 

TOTAL 94 106 

      Sumber : Hasil Olah Data (2018) 

Tabel 4.2 diatas menunjukan jumlah responden yang di butuhkan dalam 

penelitian ini adalah 94 orang. Sedangkan, jumlah responden yang berhasil 

didapatkan adalah 106 orang. 
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Tabel 4.3 

Gambaran Umum Responden 

No Jenis Kelamin  

1 a. Perempuan 58 

 b. Laki-laki 48 

2. Usia  

 a 19 1 

 b 20 61 

 c 21 38 

 d 22 6 

3. Angkatan  

 a. 2015 106 

4 Pengalaman Bekerja  

 a. Pernah Bekerja 25 

 b. Belum Pernah Bekerja 81 

5 Lama waktu Bekerja  

 a. < 1 tahun 15 

 b. ≥ 1 tahun 10 

6  Jenis Perusahaan  

 a. Formal 7 

 b. Non Formal 18 

7  Pilihan Karir yang di inginkan  

 a. Akuntan Publik 33 

 b. Akuntan Pemerintah 20 

 c. Akuntan Perusahaan 47 

 d. Akuntan Pendidik 6 

 Sumber :  Hasil olah data, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.3 dari 106 responden yang paling banyak mengisi dalam 

kategori jenis kelamin adalah perempuan sebanyak 58 orang sedangkan responden 

laki-laki sebanyak 48 orang. Responden dalam kategori usia 19 tahun sebanyak 1 

orang,20 tahun sebanyak 61 orang,21 tahun sebanyak 38 orang dan 22 tahun 

sebanyak 6 orang. Responden yang terkumpul seluruhnya merupakan mahasiswa 

angkatan 2015. Responden dalam kategori pengalaman kerja menunjukkan 25 

orang memiliki pengalaman kerja sedangkan 81 orang belum memiliki pengalaman 

kerja. 25 responden yang telah memiliki pengalaman kerja dalam kategori lama 

waktu bekerja sebanyak 15 orang telah bekerja <1 tahun dan 10 orang telah bekerja 

selama ≥ 1 tahun. Responden dalam kategori pilihan karir yang diinginkan 

menunjukan 33 orang ingin menjadi bekerja sebagai akuntan publik, 20 orang ingin 

bekerja sebagai akuntan pemerintah, 47 orang ingin bekerja sebagai akuntan 

perusahaan, dan 6 orang ingin bekerja sebagai akuntan pendidik. 

4.3 Uji Instrumen Data 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis penelitian, maka perlu dipastikan 

terlebih dahulu bahwa instrumen pengumpulan data yang digunakan, yaitu 

kuesioner, haruslah valid dan reliabel. Dalam uji instrumen data ini akan meliputi; 

uji validitas dan uji reliabilitas, sebagaimana disajikan di bawah. 

1. Uji Validitas 

uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut  (Santoso (2004:270) dalam (Murniati, Monika Palupi, 
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2015). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Apabila 

koefisien korelasi > dari nilai Corrected Item-Total correlation atau r-tabel, 

maka menunjukkan nilai item yang valid, dan sebaliknya. Di bawah ini 

disajikan tabel hasil uji validitas masing-masing indikator per variabel yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Pengujian Validitas  

Variabel Penelitian Butir Pertanyaan Nilai r r-tabel 5% Keterangan 

Hasil Pekerjaan di 

Bidang Akuntansi 

Item No. 1 

Item No. 2 

Item No. 3 

Item No. 4 

Item No. 5 

0,462 

0,667 

0,602 

0,550 

0,454 

0,190 

0,190 

0,190 

0,190 

0,190 

 

 

 

Valid 

 

Sumber: LAMPIRAN 

Tabel 4.4 Menunjukan bahwa nilai r hitung > r tabel artinya seluruh item 

pertanyaan untuk variabel independen hasil dari pekerjaan di bidang akuntansi 

adalah valid. Tabel 4.5 dibawah ini memperlihatkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel independen persepsi perilaku etis terhadap individu di bidang akuntansi : 

Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Validitas  

Variabel Penelitian Butir Pertanyaan Nilai r r-tabel 5% Keterangan 

Perilaku Etis Akuntan 

Item No. 1 

Item No. 2 

Item No. 3 

Item No. 4 

0,631 

0,700 

0,475 

0,511 

0,190 

0,190 

0,190 

0,190 

 

Valid 

 

Sumber : LAMPIRAN 



47 
 

 
 

Tabel 4.5 Menunjukan bahwa nilai r hitung > r tabel artinya seluruh item 

pertanyaan untuk variabel independen perilaku etis akuntan adalah valid. Tabel 4.6 

dibawah ini memperlihatkan hasil pengujian validitas untuk variabel persyaratan 

kerja:   

Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Penelitian Butir Pertanyaan Nilai r r-tabel 5% Keterangan 

Persyaratan Pekerjaan 

Item No. 1 

Item No. 2 

Item No. 3 

0,428 

0,759 

0,393 

0,190 

0,190 

0,190 

 

Valid 

 

Sumber : LAMPIRAN 

Tabel 4.6 Menunjukan bahwa nilai r hitung > r tabel artinya seluruh item 

pertanyaan untuk variabel independen persyaratan pekerjaan adalah valid. Tabel 

4.7 dibawah ini memperlihatkan hasil pengujian validitas untuk variabel reputasi 

profesi akuntansi:   

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Penelitian Butir Pertanyaan Nilai r r-tabel 5% Keterangan 

Reputasi Profesi 

Akuntan 

Item No. 1 

Item No. 2 

Item No. 3 

0,604 

0,751 

0,803 

0,190 

0,190 

0,190 

 

Valid 

 

Sumber : LAMPIRAN 

Tabel 4.7 Menunjukan bahwa nilai r hitung > r tabel artinya seluruh item 

pertanyaan untuk variabel independen reputasi profesi akuntan di bidang akuntansi 

adalah valid. Tabel 4.8 dibawah ini memperlihatkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel perasaan tentang profesi akuntansi:   
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Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Penelitian Butir Pertanyaan Nilai r r-tabel 5% Keterangan 

Perasaan tentang 

Profesi Akuntansi 

Item No. 1 

Item No. 2 

Item No. 3 

Item No. 4 

0,791 

0,871 

0,824 

0,719 

0,190 

0,190 

0,190 

0,190 

 

Valid 

 

 

Sumber : LAMPIRAN 

Tabel 4.8 Menunjukan bahwa nilai r hitung > r tabel artinya seluruh item 

pertanyaan untuk variabel perasaan tentang profesi akuntansi adalahvalid. Tabel 4.9 

dibawah ini memperlihatkan hasil pengujian validitas untuk variabel nilai-nilai 

sosial: 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Penelitian Butir Pertanyaan Nilai r r-tabel 5% Keterangan 

Nilai-Nilai Sosial 

Item No. 1 

Item No. 2 

Item No. 3 

Item No. 4 

Item No. 5 

Item No. 6 

0,645 

0,761 

0,772  

0,778  

0,689 

0,692 

0,190 

0,190 

0,190 

0,190 

0,190 

0,190 

 

 

Valid 

Sumber : LAMPIRAN 

Tabel 4.9 Menunjukan bahwa nilai r hitung > r tabel artinya seluruh item 

pertanyaan untuk variabel independen nilai-nilai sosial adalah valid. Tabel 4.10 

dibawah memperlihatkan hasil pengujian validitas untuk variabel pengetahuan di 

bidang akuntansi: 
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Tabel 4.10 

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Penelitian Butir Pertanyaan Nilai r r-tabel 5% Keterangan 

Pengetahuan di 

Bidang Akuntansi 

Item No. 1 

Item No. 2 

Item No. 3 

Item No. 4 

0,741 

0,738 

0,835  

0,743 

0,190 

0,190 

0,190 

0,190 

 

 

 

Valid 

Sumber : LAMPIRAN 

Tabel 4.10 Menunjukan bahwa nilai r hitung > r tabel artinya seluruh item 

pertanyaan untuk variabel independen pengetahuan di bidang akuntansi adalah 

valid. Tabel 4.11 dibawah ini memperlihatkan hasil pengujian validitas untuk 

variabel self efficacy: 

Tabel 4.11 

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Penelitian Butir Pertanyaan Nilai r r-tabel 5% Keterangan 

Self Efficacy 

Item No. 1 

Item No. 2 

Item No. 3 

0,814 

0,831 

0,792 

0,190 

0,190 

0,190 

 

 

Valid 

Sumber : LAMPIRAN 

Tabel 4.11 Menunjukan bahwa nilai r hitung > r tabel artinya seluruh item 

pertanyaan untuk variabel independen Self Efficacy adalah valid. Tabel 4.12 

dibawah ini memperlihatkan hasil pengujian validitas untuk variabel niat untuk 

mengejar karir di bidang akuntansi : 
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Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Penelitian Butir Pertanyaan Nilai r r-tabel 5% Keterangan 

Niat untuk Mengejar 

Karir di Akuntansi 

Item No. 1 

Item No. 2 

Item No. 3 

Item No. 4 

0,766 

0,835 

0,801  

0,820 

0,190 

0,190 

0,190 

0,190 

 

 

 

Valid 

 

 

Sumber : LAMPIRAN 

Tabel 4.12 Menunjukan bahwa nilai r hitung > r tabel artinya seluruh item 

pertanyaan untuk variabel dependen niat untuk mengejar karir di bidang akuntansi 

adalah valid. Tabel 4.13 dibawah ini memperlihatkan hasil pengujian validitas 

untuk variabel rekomendasi di bidang akuntansi : 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Validitas 

Variabel Penelitian Butir Pertanyaan Nilai r r-tabel 5% Keterangan 

Rekomendasi  

Item No. 1 

Item No. 2 

0,756 

0,756 

0,190 

0,190 

 

 

Valid 

 

Sumber : LAMPIRAN 

Tabel 4.13 Menunjukan bahwa nilai r hitung > r tabel artinya seluruh item 

pertanyaan untuk variabel dependen Rekomendasi adalah valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengkur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2006). Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang, terhadap 

pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Adapun 

hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Nama Variabel 
Koefisien Cronbach 

Alpha 
Ket 

Hasil pekerjaan 

Perilaku Etis 

Persyaratan kerja 

Reputasi Profesi 

Perasaan 

Nilai Sosial 

Pengetahuan 

Self Efficacy 

Niat  

Rekomendasi 

0,772 

0,770 

0,695 

0,847 

0,873 

0,894 

0,892 

0,901 

0,913 

0,861 

Reliabel  

Reliabel  

Reliabel 

Reliabel  

Reliabel  

Reliabel 

Reliabel  

Reliabel  

Reliabel  

Reliabel 

Sumber: LAMPIRAN 

Dari tabel di atas diperlihatkan bahwa semua variabel penelitian 

mempunyai koefisien Cronbach alpha di atas 0,60, sehingga dapat dikatakan semua 

konsep pengukuran masing-masing variabel pada kuesioner dinyatakan reliabel, 

dan selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel penelitian tersebut 

layak digunakan sebagai alat ukur, serta dapat diteruskan untuk tahapan pengujian 

hipotesis. 

Berdasarkan uji instrumen data di atas yang meliputi uji validitas dan uji 

reliabilitas sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan dapat 

dikategorikan valid, dan semua variabel penelitian dikatakan reliabel (dapat 

diandalkan). 
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4.4 Statistik Deskriptif 

Dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil statistik deskriptif pada 

penelitian ini: 

Tabel 4.15 

Statistik Deskriptif 

Keterangan 

Kisar

an 

teorit

is 

Kisaran 

aktual 
Mean 

Rentang skala 

Keterangan 
Rendah Sedang Tinggi 

Hasil 

Pekerjaan  

1-5 1-5 
3,8679 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5 Tinggi 

Perilaku Etis  1-5 1-5 
2,5943 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5 Sedang  

Persyaratan 

kerja 

1-5 1-5 
3,9623 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5 Tinggi 

Reputasi 

Profesi 

1-5 1-5 
3,6321 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5  Sedang   

Perasaan 1-5 1-5 
4.0283 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5 Tinggi 

Nilai Sosial 1-5 1-5 
3,8019 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5 Tinggi  

Pengetahuan  1-5 1-5 
3,6981 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5 Tinggi 

Self Efficacy 1-5 1-5 
3,7547 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5 Tinggi 

Niat 1-5 1-5 
4,1321 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5 Tinggi   

Rekomendasi 1-5 1-5 
4,2453 

1-2,33 2,34-

3,66 

3,67-5 Tinggi  

Sumber : LAMPIRAN 

Berdasarkan hasil statistik deskriptif menunjukan skor rata-rata empiris 

jawaban responden hasil variabel hasil pekerjaan, persyaratan kerja, perasaan, nilai 

sosial, pengetahuan, self efficacy, niat, dan rekomendasi termasuk dalam kategri 
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kategori tinggi.  Artinya persepsi responden dalam penelitian tentang hasil 

pekerjaan, persyaratan kerja, perasaan, nilai sosial, pengetahuan, self efficacy, niat, 

dan rekomendasi adalah tinggi Namun, untuk hasil variabel perilaku etis dan 

reputasi profesi akuntan masuk dalam kategori sedang. Artinya, persepsi responden 

dalam penelitian tentang perilaku etis dan reputasi profesi akuntan adalah biasa-

biasa saja.  

4.5 Compare Means 

Tabel 4.16 

Compare Means  

PENGALAMAN KERJA 

TIDAK ADA 

PENGALAM

AN 

3.962

9 

2.604

9 

4.037

0 
3.728

4 

3.160

5 

3.876

5 

3.814

8 

3.950

6 
4.209

9 

4.308

6 

MEMILIKI 

PENGALAM

AN 

3.560

0 

2.560

0 
3.720

0 

3.240

0 

2.760

0 

3.560

0 

3.320

0 
3.720

0 

3.880

0 

4.040

0 

SIG. UJI 

BEDA 

.005 .805 .057 .010 .002 .055 .016 .205 .044 .120 

Sumber : LAMPIRAN 

 

Keterangan : 

 

Berdasarkan tabel 4.16 compare means serta uji beda hasil jawaban 

responden atas dasar pengalaman kerja. Tabel 4.16 menunjukan perbedaan persepsi 

responden dari tidak berpengalaman dan memiliki pengalaman. Responden yang 

tidak berpengalaman menganggap faktor hasil pekerjaan akuntansi, perilaku etis, 

reputasi profesi akuntansi, perasaan, nilai sosial,dan  pengetahuan lebih 

dipertimbangkan untuk memilih karir di bidang akuntansi. Responden yang tidak 

berpengalaman juga lebih ingin berkarir di bidang akuntansi dan 

merekomendasikan ke orang-orang lain. Sedangkan, responden yang sudah 
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memiliki pengalaman kerja menganggap faktor persyartan kerja dan self efficacy 

lebih dipertimbangkan untuk memilih karir dibidang akuntansi. Bila dilihat dari 

nilai signifikansinya faktor hasil pekerjaan, persyaratan kerja, reputasi profesi 

akuntansi, perasaan, nilai sosial, dan niat < 0,05 yang artinya ada perbedaan 

persepsi tentang faktor tersebut antara responden dengan pengalaman kerja yang 

dimilikinya.  

4.6 PENGUJIAN ASUMSI KLASIK HIPOTESIS 1-6 

4.6.1 Uji Normalitas Hipotesis 1-6 

Uji normalitas dilakukan dengan melihat nilai Kolmogorof-Smirnov. 

Berikut ini hasilnya : 

Tabel 4.17 

Hasil Pengujian Uji Normalitas Hipotesis 1-6 

 

Uji Analisis Asymp Sig Keterangan 

Uji Normalitas 0,749 Normal 

 Sumber : LAMPIRAN 

  

Dilihat dari tabel 4.17 besarnya nilai Asymp. Sig. untuk unstandardized 

residual Komogorov Smirnov signifikan pada 0,749 > 0,05 sehingga uji normalitas 

untuk H1-6 diterima. Artinya data residual pada penelitian ini terdistribusi normal. 

4.6.2 Uji heterokedastisitas Hipotesis 1-6 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk model regresi hipotesis 1-6 ini 

menggunakan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.18 

Hasil Uji Heterokedastisitas Hipotesis 1-7 

Model Sig Keterangan 

1. Hasil Pekerjaan  

2. Perilaku Etis Akuntan 

3. Persyaratan Pekerjaan 

4. Persepsi Reputasi 

5. Perasaan tentang Profesi 

6. Nilai Sosial 

0,534 

0,234 

0,565 

0,566 

0,957 

0,252 

 

 

Bebas 

heterokedastistas 

Sumber : LAMPIRAN 

Dilihat dari tabel 4.18 tersebut diketahui bahwa nilai masing-masing 

variabel independen pada hipotesis 1-6 memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga 

dapat dikatakan bahwa data  terbebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada 

hipotesis 1-6 ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

4.6.3 Uji Multikolinealitas hipotesis 1-6 

Hasil pengujian multikolinearitas pada hipotesis 1-6 dilakukan dengan melihat 

pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Multikolienalitas Hipotesis 1-6 

Model  Tolerance VIF Keterangan 

1. Hasil Pekerjaan  

2. Perilaku Etis Akuntan 

3. Persyaratan Pekerjaan 

4. Persepsi Reputasi 

5. Perasaan tentang Profesi 

6. Nilai Sosial 

0,623 

0,823 

0,696 

0,699 

0,625 

0,662 

1.605 

1.215 

1.436 

1.431 

1.600 

1.510 

 

 

Bebas 

Multikolinealitas 

Sumber : LAMPIRAN 

Dilihat dari persamaan regresi tabel 4.19 di atas, nilai untuk Tolerance > 0,1 

dan VIF < 10. Sehingga, dapat dikatakan bahwa data pada hipotesis 1-6 ini terbebas 
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dari multikolinearitas. Jadi dapat disimpulkan tidak ada korelasi antara 

multikolinealitas antar variabel independen dalam model regresi hipotesis 1-6. 

4.7  HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 1-6 

Regresi berganda ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Regresi 

ini dikonstruksikan dengan mengkorelasikan 7 (tujuh) variabel bebas, yaitu Hasil 

dari Pekerjaan (X1); Persepsi Perilaku Etis (X2); Persyaratan Pekerjaan (X3); 

Persepsi Reputasi (X4); Perasaan terhadap Profesi (X5); dan Nilai-nilai Sosial (X6) 

terhadap variabel dependen adalah Niat untuk Memilih (Y1). Prosedur pengolahan 

data yang digunakan adalah seluruh varaibel bebas dientry ke dalam kolom box 

“Independent(s) dan variabel dependen dientry ke dalam kolom box dependent. 

Input data yang dientry adalah data faktual, yang pada akhirnya keluar output, 

sebagaimana akan disajikan di bawah. 

4.7.1 PENGUJIAN GOODNESS OF FIT (F-TEST) 

Tabel 4.20 

 Hasil Uji Determinasi 

 
  Sumber: Hasil Olah Data, 2018 

Koefisien regresi linier berganda R sebesar 0,690, oleh karena R tidak 

memiliki negasi untuk menolak atau menerima hipotesis penelitian, maka 

Model Summary

.690a .476 .444 1.85655

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), nilai_sosial,  perilaku_etis,

hasil_pekerjaan, persepsi_reputasi,  persyaratan_

pekerjaan,  perasaan

a. 
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diperlukan transformasi koefisien regresi berganda R ke dalam uji F, sebagaimana 

tabel di bawah. 

Tabel 4.21 

       Hasil Uji F Hipotesis 1-6 

 
       Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

Berdasarkan perhitungan dengan F-test diperoleh nilai F sebesar 14.959 

dengan signifikansi (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar 0,000 < 0,05, maka 

inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis penelitian. Dengan kata lain 

Hasil dari Pekerjaan (X1); Persepsi Perilaku Etis (X2); Persyaratan Pekerjaan (X3); 

Persepsi Reputasi (X4); Perasaan terhadap Profesi (X5) dan Nilai-nilai Sosial (X6) 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Niat untuk Memilih (Y1).  

Dari tabel di atas juga diketahui pengaruh ketujuh variabel bebas terhadap 

variabel variabel Niat untuk Memilih yang dinyatakan dengan nilai Adjusted R2, 

yaitu 0,444 atau 44,4 persen. Hal ini berarti, sebesar 44,4 persen variasi yang terjadi 

pada variabel Niat untuk Memilih disebabkan oleh pengaruh dari variabel Hasil dari 

Pekerjaan (X1); Persepsi Perilaku Etis (X2); Persyaratan Pekerjaan (X3); Persepsi 

Reputasi (X4); Perasaan terhadap Profesi (X5) dan Nilai-nilai Sosial (X6) secara 

ANOVAb

309.371 6 51.562 14.959 .000a

341.233 99 3.447

650.604 105

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), nilai_sosial, perilaku_etis, hasil_pekerjaan, persepsi_

reputasi, persyaratan_pekerjaan, perasaan

a. 

Dependent Variable: niatb. 
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simultan. Dengan demikian masih terdapat sebesar 100% - 44,4 % = 55,6 persen 

yang merupakan kontribusi variabel bebas lain di luar variabel Hasil dari Pekerjaan 

(X1); Persepsi Perilaku Etis (X2); Persyaratan Pekerjaan (X3); Persepsi Reputasi 

(X4); Perasaan terhadap Profesi (X5) dan Nilai-nilai Sosial (X6) secara simultan.  

4.7.2 PENGUJIAN T (T-TEST) 

Pada pengujian hipotesis 1-6 menggunakan analisis regresi berganda. Berikut 

ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.22 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Sumber : Hasil Olah Data, 2018 
 

Tabel di atas memperlihatkan: 

1. Nilai t untuk variabel Hasil dari Pekerjaan (X1) sebesar 2,008 dengan 

signifikansi (sig) sebesar 0,047. Oleh karena sig sebesar 0,047 < 0,05, maka 

inferensi yang diambil adalah variabel Hasil dari Pekerjaan (X1) berpengaruh 

positif terhadap variabel Niat untuk Memilih (Y1). Semakin tinggi hasil dari 

Coefficientsa

.949 1.774 .535 .594

.162 .081 .185 2.008 .047

.177 .067 .211 2.626 .010

-.004 .102 -.003 -.037 .970

.089 .096 .080 .921 .359

.463 .121 .351 3.814 .000

.175 .058 .270 3.015 .003

(Constant)

hasil_pekerjaan

perilaku_et is

persyaratan_pekerjaan

persepsi_reputasi

perasaan

nilai_sosial

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: niata. 
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pekerjaan, maka akan semakin tinggi pula Niat untuk Memilih. Adapun 

pengaruh dari variabel Hasil dari Pekerjaan terhadap Niat untuk Memilih 

sebesar 0,185 atau 18,5 persen. Dengan demikian Hipotesis 1 (H1) yang 

berbunyi “Hasil dari pekerjaan berpengaruh positif terhadap Niat untuk 

Memilih”, dapat diterima. 

2. Nilai t untuk variabel Persepsi Perilaku Etis (X2) sebesar 2.626 dengan 

signifikansi (sig) sebesar 0,010. Oleh karena sig sebesar 0,010 < 0,05, maka 

inferensi yang diambil adalah variabel Persepsi Perilaku Etis (X2) berpengaruh 

positif terhadap variabel Niat untuk Memilih (Y1). Semakin baik persepsi 

perilaku etis, maka akan semakin tinggi pula Niat untuk Memilih. Adapun 

pengaruh dari variabel Persepsi Perilaku Etis terhadap Niat untuk Memilih 

sebesar 0,211 atau 21,1 persen. Dengan demikian Hipotesis 2 (H2) yang 

berbunyi “Persepsi Perilaku Etis berpengaruh positif terhadap Niat untuk 

Memilih”, dapat diterima. 

3. Nilai t untuk variabel Persyaratan Pekerjaan (X3) sebesar -0,037 dengan 

signifikansi (sig) sebesar 0,970. Oleh karena sig sebesar 0,970 > 0,05, maka 

inferensi yang diambil adalah variabel Persyaratan Pekerjaan (X3) tidak 

berpengaruh terhadap variabel Niat untuk Memilih (Y1). Tinggi rendahnya 

persyaratan pekerjaan, tidak akan mempengaruhi Niat untuk Memilih. Dengan 

demikian Hipotesis 3 (H3) yang berbunyi “Persyaratan Pekerjaan berpengaruh 

positif terhadap Niat untuk Memilih”, tidak dapat diterima. 

4. Nilai t untuk variabel Persepsi Reputasi (X4) sebesar 0,0359 dengan 

signifikansi (sig) sebesar 0,337. Oleh karena sig sebesar 0,337 > 0,05, maka 
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inferensi yang diambil adalah variabel Persepsi Reputasi (X4) tidak 

berpengaruh terhadap variabel Niat untuk Memilih (Y1). Tinggi rendahnya 

persepsi reputasi, tidak akan mempengaruhi Niat untuk Memilih. Dengan 

demikian Hipotesis 4 (H4) yang berbunyi “Persepsi Reputasi berpengaruh 

positif terhadap Niat untuk Memilih”, tidak dapat diterima. 

5. Nilai t untuk variabel Perasaan terhadap Profesi (X5) sebesar 3.814 dengan 

signifikansi (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar 0,000 < 0,05, maka 

inferensi yang diambil adalah variabel Perasaan terhadap Profesi (X5) 

berpengaruh positif terhadap variabel Niat untuk Memilih (Y1). Semakin baik 

perasaan terhadap profesi, maka akan semakin tinggi pula Niat untuk Memilih. 

Adapun pengaruh dari variabel Perasaan terhadap Profesi terhadap Niat untuk 

Memilih sebesar 0,080 atau 80 persen. Dengan demikian Hipotesis 5 (H5) yang 

berbunyi “Perasaan terhadap Profesi berpengaruh positif terhadap Niat untuk 

Memilih”, dapat diterima. 

6. Nilai t untuk variabel Nilai-nilai Sosial (X6) sebesar 3.015 dengan signifikansi 

(sig) sebesar 0,003. Oleh karena sig sebesar 0,003 < 0,05, maka inferensi yang 

diambil adalah variabel Nilai-nilai Sosial (X6) berpengaruh positif terhadap 

variabel Niat untuk Memilih (Y1). Semakin baik nilai-nilai Sosial, maka akan 

semakin tinggi pula Niat untuk Memilih. Adapun pengaruh dari variabel Nilai-

nilai Sosial terhadap Niat untuk Memilih sebesar 0,270 atau 27  persen. Dengan 

demikian Hipotesis 6 (H6) yang berbunyi “Nilai-nilai Sosial berpengaruh 

positif terhadap Niat untuk Memilih”, dapat diterima. 
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Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan ketujuh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel Niat untuk Memilih, 

yaitu variabel; Hasil dari Pekerjaan (X1); Persepsi Perilaku Etis (X2); Persyaratan 

Pekerjaan (X3); Persepsi Reputasi (X4); Perasaan terhadap Profesi (X5) dan Nilai-

nilai Sosial (X6). Dari ketujuh variabel bebas yang secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel Niat untuk Memilih, dapat diketahui bahwa variabel Perasaan 

terhadap Profesi (X5) merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi 

variabel Niat untuk Memilih, dengan kontribusi sebesar 80 persen.  

4.8  Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 7 

4.8.1 Uji normalitas hipotesis 7 model 1 

Pengujian normalitas hipotesis 7 model 1 dilakukan dengan melihat pada 

nilai Kolmogorof-Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Normalitas Hipotesis 7 model 1 

Uji Analisis Asymp Sig Keterangan 

Uji Normalitas 0,175 Normal 

 Sumber : LAMPIRAN 

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

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada hipotesis 7 model 1 ini adalah 

0,175 > 0,05 sehingga dapat dikatakan data terdistribusi normal. 

 

4.8.2 Uji Heterokedastisitas Hipotesis 7 Model 1 
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Hasil pengujian heteroskedastisitas untuk hipotesis 7 model 1 juga dilakukan 

untuk model regresi pada penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan hasil 

sebagai berikut : 

  Tabel 4.24 

Hasil Uji Heterokedastisitas Hipotesis 7 Model 1 

Model Sig Keterangan 

Pengetahuan 0,118 Bebas 

Heterokedastisitas 

   Sumber : LAMPIRAN 

Dilihat dari tabel4.24 diketahui bahwa nilai variabel independen 

pengetahuan memiliki nilai signifikansi 0,118 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa data pada penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas. Artinya 

data pada hipotesis 7 model 1 ini memiliki varians yang sama antara satu dengan 

lainnya. 

4.9 Hasil Uji Asumsi Klasik Hipotesis 7 Model  2 

4.9.1 Uji normalitas Hipotesis 7 Model 2 

Pengujian normalitas pada hipotesis 7 model 2 dilakukan dengan melihat 

pada nilai Kolmogorof-Smirnov. Berikut ini merupakan hasilnya: 

Tabel 4.25 

Hasil Uji Normalitas Hipotesis 7 Model 2 

Uji Analisis Asymp Sig Keterangan 

Uji Normalitas 0,611 Normal 

Sumber : LAMPIRAN 
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Dilihat dari tabel4.25 tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,611 > 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada hipotesis 7 model 2 terdistribusi normal 

.  

4.9.2 Uji Heterokedastisitas Hipotesis 7 Model 2 

Hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk model regresi 

pada hipotesis 7  model 2  dengan uji Glejser dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.26 

Hasil Uji Heterokedastisitas Hipotesis 7 Model 2 

Model Sig Keterangan 

Pengetahuan 0,439 Bebas 

Heterokedasitisitas 

Sumber : LAMPIRAN 

Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

Dilihat dari tabel4.26 tersebut diketahui bahwa nilai variabel independen 

pengetahuan memiliki nilai signifikansi 0,439 > 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa data pada terbebas dari heteroskedastisitas. Artinya data pada hipotesis 7 

model 2 ini memiliki varians yang sama antara satu dengan lainnya. 

4.10 Hasil uji asumsi klasik hipotesis 7 Model  3 

4.10.1 Uji Normalitas Hipotesis 7 Model 3 

Pengujian normalitas pada hipotesis 7 model 3 dilakukan dengan melihat 

pada nilai Kolmogorof-Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya: 
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Tabel 4.27 

Hasil Uji Normalitas Hipotesis 7 Model 3 

Uji Analisis Asymp Sig Keterangan 

Uji Normalitas 0,702 Normal 

 Sumber : LAMPIRAN 

 

Dilihat dari tabel 4.27 tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada hipotesis 7 model 3 ini adalah 

0,094 > 0,05 sehingga dapat dikatakan data pada hipotesis 7 model 3 terdistribusi 

normal. 

4.10.2 Uji Heterokedastisitas Hipotesis 7 Model 3 

Sedangkan untuk hasil pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan untuk 

model regresi pada hipotesis 7 model 3 ini dengan uji Glejser dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.28 

Hasil Uji Heterokedastistas 7 Model 3 

Model Sig Keterangan 

Pengetahuan 

Self Efficacy 

0,791 

0,335 

Bebas 

Heterokedasitisitas 

Sumber : LAMPIRAN 

Dilihat dari tabel 4.28 tersebut diketahui bahwa nilai variabel independen 

pengetahuan dan self efficacy memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini terbebas dari 

heteroskedastisitas. Artinya data pada hipotesis 7 model 3 memiliki varians yang 

sama antara satu dengan lainnya. 
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4.10.3 Uji Moltikolinealitas Hipotesis 7 Model 3 

Sedangkan untuk hasil pengujian multikolinearitas pada hipotesis 7 model 

3 dilakukan dengan melihat pada angka VIF dan Tolerance, dengan hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 4.29 

Hasil Uji Multikolinealitas 7 Model 3 

Model  Tolerance VIF Keterangan 

Pengetahuan 

Self Efficacy 

0,485 

0,485 

2.063 

2.063 

Bebas 

Multikolinealitas 

Sumber : LAMPIRAN 

 

Dilihat dari persamaan regresi pada tabel 4.29 diatas, nilai untuk Tolerance 

> 0,1 dan nilai untuk VIF < 10. Jadi dapat dikatakan bahwa data pada penelitian 

terbebas dari multikolinearitas. Artinya tidak ada korelasi antara variabel 

independen pada hipotesis 7 model 3 ini. 

4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis 7 

Tabel 4.30 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis 7 

Model 1, Model 2, dan Model 3 

 Adjusted R Square 

Model 1 0,029 

Model 2 0,511 

Model 3 0,085 

Sumber : LAMPIRAN 

 

Dari tabel 4.30 diketahui bah bahwa nilai adjusted R square pada model 1 

adalah 0,029 yang berarti variabel independen dapat mempengaruhi variabel 

dependen sebesar 2,9% dan lainnya sebesar 97,1% dipengaruhi oleh variabel lain. 
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Model 2 adalah 0,511 yang berarti variabel independen dapat mempengaruhi 

variabel dependen sebesar 51,1% dan lainnya sebesar 48,9% dipengaruhi oleh 

variabel lain. Model 3 adalah 0,085 yang artinya variabel independen dapat 

mempengaruhi dependen sebesar 8,5 %  dan lainnya sebesar 91,5 % dipengaruhi 

oleh variabel lain.  

4.12 Hasil Uji F Hipotesis 7 

Tabel 4.31 

Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis 7 

Model 1, Model 2, dan Model 3 

 Sig Keterangan 

Model 1 0,045 Model Fit 

Model 2 0,000 Model Fit 

Model 3 0,004 Model Fit 

 Sumber : LAMPIRAN 

 

  Berdasarkan tabel 4.31 Diketahui nilai sig. F model 1 adalah 0,045, 

model 2 adalah 0,000, dan model 3 adalah 0,004. probabilitas  < 0,05 artinya model 

fit. Sehingga, variabel independen dapat digunakan untuk  memprediksi variabel 

dependen.  

4.13 Hasil Pengujian Hipotesis 7 

Pada pengujian hipotesis 7 diuji dengan analisis mediation dengan 3 tahap.  

pertama, menguji pengaruh langsung niat untuk berkarir terhadap pengetahuan di 

bidang akuntansi dengan model empiris sebagai berikut : 

Y1 = a + X7 + e 
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Tabel 4.32 

Hasil Pengujian Hipotesis 7 Model 1 

 
Sumber : Hasil olah data, 2018 

Sehingga pengujian hipotesis 7 model 1 sebagai berikut : 

N = 14.312 + 0,137 P 

 Berdasarkan tabel 4.32 Diketahui nilai signifikansi pengetahuan sebesar 

0,045 dengan koefisien beta 0,137 yang berarti pengetahuan berpengaruh positif 

terhadap niat. Langkah kedua, menguji pengaruh pengetahuan terhadap self efficacy  

dengan model empiris sebagai berikut : 

X8 = a + β X7 + e 

Tabel 4.33 

Hasil pengujian Hipotesis 7 Model 2 

Coefficientsa

14.312 .991 14.444 .000

.137 .068 .195 2.030 .045

(Constant)

pengetahuan

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  niata. 
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Sumber : Hasil olah data, 2018 

Sehingga pengujian hipotesis 7 model 2 menjadi sebagai berikut : 

SE = 5.121 + 0,460 P 

Berdasarkan tabel 4.33 Diketahui nilai signifikansi pengetahuan sebesar 

0,000 > 0,05 dengan koefisien beta 0,460 yang berarti pengetahuan berpengaruh 

positif terhadap self efficacy. Ketiga, menguji pengaruh langsung pengetahuan dan 

self efficacy terhadap niat untuk memilih karir di bidang akuntansi dengan model 

regresi sebagai berikut:  

Y1 = a +   β1X7 + β1X8 + e 

Tabel 4.34 

 Hasil Pengujian Hipotesis 7 model 3 

 
Sumber : Hasil olah data, 2018 

Sehingga pengujian hipotesis 7 model 3 sebagai berikut : 

Coefficientsa

5.121 .641 7.994 .000

.460 .044 .718 10.515 .000

(Constant)

pengetahuan

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable:  self _ef f icacya. 

Coefficientsa

12.267 1.222 10.037 .000

-.046 .094 -.066 -.491 .624

.399 .147 .364 2.712 .008

(Constant)

pengetahuan

self_ef f icacy

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable:  niata. 
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N = 12,267 – 0,046 P + 0,399 SE 

Pada tabel 4.34 Diketahui bahwa nilai signifikansi pengetahuan sebesar 

0,624 > 0,05 dengan koefisien beta sebesar -0,046 dan nilai signifikansi self efficacy 

sebesar 0,008 dengan koefisien beta 0,399 yang berarti pengetahuan akuntansi tidak 

berpengaruh positif terhadap niat untuk mengejar karir di bidang akuntansi melalui 

self efficacy. 

Membandingkan β P pada persamaan 1 dan β p pada persamaan 3 : 

C = 0,137 ,  p = 0,045 

C’ = -0,046  , p = 0,624 

Pengujian hipotesis 8 dilakukan dengan variabel intervening. 

Gambar 4.1 

Mediasi pengetahuan terhadap niat untuk mengejar karir di bidang akuntansi 

melalui self efficacy 

    

              

 

  

  

 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa pengujian diterima atau 

ditolak dengan melihat pengaruh langsung dan tidak langsungnya.  

P3 = 0,008 

β 3= 0,399 

P2 = 0,000 

β2 =0,460 

Self 

Efficacy 

Niat 

P1 = 0,624 

 β 1= -0,046 
Pengetahuan 

 P4 = 0,045 

β 4=0, 137 
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Tabel 4.35 

Pengaruh Langsung Uji Mediasi 

  Koefisien Beta t hitung 

Pengaruh langsung P terhadap N 0,045 2.030 

Pengaruh P terhadap SE 0,000 10.515 

Pengaruh SE terhadap N  0,399 2.712 

 Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

 Dari persamaan regresi pada tabel 4. Dapat diketahui bahwa pengaruh tidak 

langsung menggunakan cara : 

 Pengaruh tidak langsung : 

 PSEN  = 0,460 x 0,399    =0,18354 

 Sehingga dengan demikian koefisien regresinya adalah 0,18354. Pengaruh 

Pengetahuan akuntansi terhadap Niat untuk mengejar karir di bidang akuntansi naik 

(0,137 menjadi -0,046) dan setelah dimasukan self efficacy sebagai variabel mediasi 

dan pengaruh tersebut menjadi tidak signifikan (p-value c = 0,045 menjadi p-value 

C’ = 0,0624). Berarti Self Efficacy adalah Complete Mediation variable. Total 

Effect = direct + indirect effect [TE = 0,137 = -0,046 + (0,460 x 0,399)]. Pengujian 

selanjutnya adalah menentukan apakah indirect effect signifikan. Pengujian 

dilakukan dengan sobel test dan berikut adalah hasilnya : 

Tabel 4.36 

Sobel Test 
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Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

Hasil pengujian dengan sobel test memperlihatkan hasil bahwa indirect 

effect ternyata signifikan. Hal tersebut dilihat pada p-value semua pengujian pada 

sobel, Aroian maupun Goodman test  menunjukan angka kurang dari dari  = 5%. 

Dari pengujian sobel test diatas membuktikan terdapat pengaruh antara 

pengetahuan akuntansi terhadap niat untuk mengejar karir dengan self efficacy 

sebagai variabel intervening. sehingga menyebabkan hipotesis 7 dapat diterima. 

Berarti, Self Efficacy dapat memediasi hubungan antara pengetahuan akuntansi 

terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

4.14 Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis 8 

4.14.1 Uji Normalitas Hipotesis 8 

Pengujian normalitas pada hipotesis 8 dilakukan dengan melihat pada nilai 

Kolmogorof-Smirnov. Berikut ini adalah hasilnya: 

Tabel 4.37 

Hasil Uji Normalitas Hipotesis 8 

Uji Analisis Asymp Sig Keterangan 
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Uji Normalitas 0,094 Normal 

          Sumber : LAMPIRAN 

 

Dilihat dari tabel 4.37 tersebut diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. untuk 

unstandardized residual Komogorov Smirnov pada penelitian ini adalah 0,220 > 

0,05 sehingga dapat dikatakan data pada hipotesis 8 ini normal. Artinya distribusi 

data pada terdistribusi normal. 

 

 

4.14.2 Uji Heterokedastisitas Hipotesis 8 

Sedangkan untuk hasil pengujian hipotesis 8 heteroskedastisitas juga 

digunakan untuk model regresi hipotesis 8 ini dengan uji Glejser dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.38 

Hasil Uji Heterokedastisitas Hipotesis 8 

Model Sig Keterangan 

Niat untuk mengejar 

karir 

0,197 Bebas 

Heterokedasitisitas 

Sumber : LAMPIRAN 

Dilihat dari tabel 4.38 tersebut diketahui bahwa nilai  variabel dependen niat 

untuk mengejar karir memiliki nilai signifikansi 0,197 > 0,05 sehingga dapat 

dikatakan bahwa data pada hipotesis 8 ini terbebas dari heteroskedastisitas.  

4.15  Hasil Pengujian Hipotesis 8 
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Regresi linier ini bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Regresi ini 

dikonstruksikan dengan mengkorelasikan 1 (satu) variabel prediktor, yaitu Niat 

untuk Memilih (Y1) dengan Rekomendasi (Y2). Prosedur pengolahan data yang 

digunakan adalah varaibel bebas dientry ke dalam kolom box “Independent(s) dan 

variabel dependen dientry ke dalam kolom box dependent. Input data yang dientry 

adalah data faktual, yang pada akhirnya keluar output, sebagaimana akan disajikan 

di bawah. 

 

 

4.15.1 PENGUJIAN T (T-TEST) 

Tabel 4.39 

Hasil Uji Determinasi Hipotesis 8 

 

Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

Koefisien regresi linier berganda R sebesar 0,065, oleh karena R tidak 

memiliki negasi untuk menolak atau menerima hipotesis penelitian, maka 

diperlukan transformasi koefisien regresi berganda R ke dalam uji F, sebagaimana 

tabel di bawah : 

Tabel 4.40 

Model Summary

.272a .074 .065 1.36107

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Est imate

Predictors: (Constant), niata. 
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Hasil Uji F Hipotesis 8 

 
 

Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

Berdasarkan pada tabel 4.40  diketahui bahwa nilai sig.F sebesar 0,005 < 

0.05 yang artinya model fit. Sehingga variabel independen dapat dipakai untuk 

memprediksi variabel dependen. 

4.15.2 Pengujian Hipotesis 8 

Tabel 4.41 

Hasil Uji Regresi Hipotesis 8 

 
Sumber : Hasil Olah Data, 2018 

 Berdasarkan pada tabel 4.41 diatas, diperoleh persamaan : 

R = 5,719 + 0,154 

Berdasarkan pada tabel 4.41 diatas diketahui bahwa nilai signifikansi niat 

mahasiswa sebesar 0,005 dengan koefisien beta 0,154 jadi hipotesis 8 diterima. 

ANOVAb

15.347 1 15.347 8.284 .005a

192.662 104 1.853

208.009 105

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), niata. 

Dependent Variable: rekomendasib. 

Coefficientsa

5.719 .878 6.515 .000

.154 .053 .272 2.878 .005

(Constant)

niat

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: rekomendasia. 
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Berarti, niat mahasiswa berpengaruh positif terhadap  rekomendasi untuk berkarir 

di bidang akuntansi. 

4.16 Pembahasan Hasil Analisis 

4.16.1 Behavior Attitude 

Behavior Attitude  mempengaruhi niat tetapi tidak kuat, karena hanya hasil 

analisis hasil pekerjaan di bidang akuntansi yang  berpengaruh.  

4.16.1.1 Hasil pekerjaan di bidang akuntansi 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hasil pekerjaan di 

bidang akuntansi berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk 

berkarir di bidang akuntansi. Berarti, semakin tinggi persepsi mahasiswa 

mengenai hasil pekerjaan di bidang akuntansi maka semain tinggi niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. Pada pengujian ini 

diperoleh nilai signifikansi hasil pekerjaan di bidang akuntansi sebesar 

0,047 dengan koefisien beta 0162. Hasil penelitian ini mendukung 

Theory of Planned Behavior dari faktor sikap terhadap perilaku. Sikap 

terhadap perilaku akan mengarah pada sejauh mana individu memiliki 

penilaian menguntungkan atau tidak menguntungkan dari perilaku yang 

bersangkutan. Sikap terhadap perilaku ditentukan dengan adanya 

evaluasi individu mengenai hasil yang berhubungan dengan perilaku 

tersebut (Ajzen, 2005). Dalam hal ini penghasilan di bidang akuntansi 

berkaitan dengan faktor hubungan kerja (job related factor). Penelitian 

ini juga mendukung hasil penelitian Dalci et al. (2013) menemukan 

bahwa siswa yang dimaksudkan untuk mengejar karir akuntansi 
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menempatkan pentingnya signifikan lebih besar pada faktor-faktor 

keuangan. Artinya hasil pekerjaan di bidang akuntansi terbukti 

berpengaruh positif terhadap  niat mahasiswa untuk berkarir di bidang 

akuntansi. 

4.16.1.2 Reputasi profesi di bidang akuntansi 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi reputasi 

profesi di bidang akuntansi sebesar 0,359 dengan koefisien beta 0,089. 

Artinya reputasi profesi di bidang akuntansi tidak terbukti berpengaruh 

terhadap  niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi sehingga 

hipotesis ditolak.  

 Dalam penelitian ini dilakukan uji compare means dan uji beda 

dengan cara membandingkan reputasi profesi akuntansi dengan 

pengalaman kerja. hasil uji compare means dapat dilihat di tabel berikut 

: 

 

Tabel 4.42 

Compare Means Variabel Reputasi Profesi Akuntansi 

PENGALAMAN 

KERJA 

REPUTASI 

PROFESI 

AKUNTANSI 

TIDAK ADA 

PENGALAMAN 
3.1605 

MEMILIKI 

PENGALAMAN 
2.7600 

SIG. UJI BEDA .002 

Sumber : LAMPIRAN 

Dilihat dari signifikansi compare means pada variabel pengetahuan pada 

pengalaman kerja yaitu 0,002 < 0,05. Dari hasil tersebut diketahui 
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responden dengan pengalaman kerja yang berbeda memiliki persepsi 

yang berbeda mengenai reputasi profesi akuntansi dan tidak menganggap 

reputasi profesi akuntansi berpengaruh terhadap niat mengejar karir di 

bidang akuntansi. Hal tersebut disebabkan karena semua responden 

merupakan mahasiswa akuntansi. Sehingga, semua responden 

memandang karir di bidang akuntansi akan memberikan karir yang baik 

untuk mereka di masa depan sehingga responden mengambil keputusan 

untuk mengambil kuliah di jurusan akuntansi. 

 Penelitian ini juga didukung penelitian Maharani (2016) yang 

menyatakan bahwa reputasi kerja tidak berpengaruh pada niat mengejar 

karir akuntansi. Reputasi kerja dianggap tidak berpengaruh karena 

mahasiswa cenderung berfikiran bahwa setiap pekerjaan pasti akan 

memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. (Christie, 2017) 

Reputasi profesi akuntansi menjadi tidak berpengaruh bisa diakibat 

karena responden menganggap bahwa setiap karir pekerjaan pasti akan 

memberikan reputasi yang baik. Sehingga, walaupun karir di bidang 

akuntansi memberikan reputasi yang menganggap seorang akuntan 

merupakan individu yang cerdas, dikagumi, dihormati serta dianggap 

sebagai jabatan penting dalam pekerjaannya hal tersbut mempengaruhi 

individu  terhadap  niat mereka untuk mengejar karir akuntansi 

4.16.1.3 Perasaan tentang profesi akuntansi 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perasaan tentang 

profesi akuntansi berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk 
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berkarir di bidang akuntansi. Berarti, semakin tinggi persepsi 

mahasiswa mengenai perasaan tentang profesi akuntansi maka semakin 

tinggi niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. Berdasarkan 

hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi perasan tentang 

akuntansi sebesar 0,010 dengan koefisien beta 0,463. Hasil penelitian 

ini mendukung Theory of Planned Behavior pada (attitude towards the 

behavior) atau faktor sikap terhadap perilaku. Sikap terhadap perilaku 

mengarah pada sejauh mana individu mempunyai penilaian 

menguntungkan atau merugikan dari perilaku yang bersangkutan. Sikap 

terhadap perilaku ditentukan dengan adanya evaluasi individu 

mengenai hasil yang berhubungan dengan perilaku tersebut (Ajzen, 

2005). 

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

(Mbawuni dan Nimako, 2015) Perasaan positif mahasiswa untuk 

profesi di bidang akuntansi menimbulkan dampak positif pada 

keputusan mereka untuk mengejar karir di bidang akuntansi setelah 

lulus sekolah. Artinya perasaan tentang profesi akuntansi terbukti 

berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang 

akuntansi. 

4.16.2 Perceived Behavioral Control 

Perceived Behavioral Control dalam penelian ini mempengaruhi 

Intention, karena hasil analisis persyaratan pekerjaan, Self Efficacy, dan 

Pengetahuan akuntansi diterima. 
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4.16.2.1 Pengetahuan Akuntansi, Self Efficacy 

 

Berdasarkan pada hasil uji mediasi menunjukan Pengetahuan 

Akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk 

memilih karir di bidang akuntansi melalui Self Efficacy. Sehingga, semakin 

tinggi pengetahuan akuntansi mahasiswa maka akan semakin tinggi niat 

mahasiswa untuk memilih karir di bidang akuntansi. Self Efficacy pada 

penelitian ini berfungsi sebagai complete mediation. Self Efficacy adalah 

persepsi kepercayaan diri individu dalam upaya mengejar karir di bidang 

akuntansi. Mbawuni dan Nimako (2015) dalam (Maharani, 2016) 

berpendapat bahwa pengetahuan siswa dalam akuntansi mungkin tidak 

cukup untuk mendorong niat mereka untuk mengejar karir di bidang 

akuntansi sampai pengetahuan diperkuat dengan self efficacy, sehingga 

mereka memiliki banyak keyakinan dalam kemampuan mereka untuk 

tampil baik pada karir di bidang akuntansi. Hasil penelitian ini kosisten 

dengan Theory of Planned Behavior dari faktor perceived behavior control. 

Faktor perceived behavior control mengarah pada persepsi individu 

mengenai mudah atau sulit untuk melakukan tingkah laku tertentu. Semakin 

tinggi pengetahuan akuntansi yang dimiliki individu dan semakin tinggi self 

efficacy yang dimilikinya maka akan semakin tinggi niat mahasiswa untuk 

berkarir di bidang akuntansi. Artinya self efficacy dapat memediasi 

pengetahuan akuntansi berpengaruh terhadap niat mengejar karir di bidang 

akuntansi sehingga hipotesis 7 di terima.  

4.16.2.2 Persyaratan Pekerjaan  
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Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi 

persyaratan pekerjaan sebesar 0,970 dengan koefisien beta -0,004. Artinya 

persyaratan pekerjaan terbukti tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa 

untuk berkarir di bidang akuntansi sehingga hipotesis ditolak. 

Niat untuk mengejar karir di bidang akuntansi tetap ada walau faktor 

persyaratan pekerjaan tidak mempengaruhi niat untuk berkarir di bidang 

akuntansi. Hal ini disebabkan karena seluruh responden adalah mahasiswa 

akuntansi sudah mengambil keputusan untuk kuliah di jurusan akuntansi. 

Sehingga, responden merasa bila sudah kuliah di jurusan akuntansi hal 

tersebut secara otomatis telah memenuhi syarat untuk berkarir di bidang 

akuntansi.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Okta (2018) yang menyatakan 

accounting job requirements tidak berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. Persyaratan pekerjaan tidak 

dianggap berpengaruh karena menurut responden persyaratan pekerjaan 

membutuhkan kecerdasan tinggi, dan membutuhkan banyak pendidikan 

dan pelatihan. 

4.16.3 Subjective Norm 

Subjective Norm mempengaruhi niat, karena hasil analisis perilaku 

etis akuntan dan nilai – nilai sosial terbukti  berpengaruh positif. 

4.16.3.1 Persepsi Perilaku Etis Akuntan 
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Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa persepsi perilaku etis 

akuntan berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di 

bidang akuntansi. Berarti, semakin tinggi persepsi mahasiswa tentang 

persepsi perilaku akuntan maka semain tinggi niat mahasiswa untuk 

berkarir di bidang akuntansi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa 

nilai signifikansi persepsi perilaku etis sebesar 0,010 dengan koefisien 

beta 0,162. Hasil penelitian ini mendukung Theory of Planned Behavior 

terhadap faktor subjective norm atau norma subjektif. Norma subjektif 

dapat diartikan sebagai persepsi individu mengenai tekanan sosial untuk 

melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 2005). Penelitian 

ini juga mendukung penelitian yang di lakukan oleh (Karakaya et al., 

2011; Peltier et al., 2014) dalam (Mbawuni & Nimako, 2015) 

membuktikan bahwa perilaku etis akuntan dapat mempengaruhi minat 

mahasiswa akuntansi untuk memilih karir di bidang akuntansi. Artinya 

persepsi perilaku etis terbukti berpengaruh positif terhadap  niat 

mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi. 

4.16.3.2 Nilai – Nilai Sosial 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai - nilai sosial 

berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di bidang 

akuntansi. Berarti, semakin tinggi persepsi mahasiswa mengenai nilai - 

nilai sosial maka semain tinggi niat mahasiswa untuk berkarir di bidang 

akuntansi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikansi 

nilai – nilai sosial sebesar 0,003 dengan koefisien beta 0,175 jadi 
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hipotesis diterima. Hasil penelitian mendukung Theory of Planned 

Behavior terhadap faktornorma subjektif (subjective norm), mengarah 

pada tekanan sosial yang ada dan dapat dirasakan untuk melakukan atau 

tidak melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 2005).  

Penelitian juga mendukung penelitian Carpenter dan Strawser 

(1970) dalam (Irfanah, 2011) menyatakan bahwa reputasi pekerjaan 

merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan 

karier. Serta, penelitian Widyasari (2010:78) dalam (Irfanah, 2011) 

juga mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 

dalam memilih karier ditinjau dari nilai sosial. Artinya nilai-nilai sosial 

terbukti berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk berkarir di 

bidang akuntansi. 

4.16.3.3 Intention (Niat)  

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa niat mahasiswa 

berpengaruh positif terhadap rekomendasi untuk berkarir di bidang 

akuntansi. Berarti, semakin tinggi niat mahasiswa maka semakin tinggi 

rekomendasi untuk berkarir di bidang akuntansi. Berdasarkan hasil 

analisis diketahui bahwa nilai signifikansi niat mahasiswa sebesar 

0,005 dengan koefisien beta 0154. Theory planned behavior termasuk 

dalam faktor pesepsi kemampuan mengontrol tingkah laku (perceived 

behavioral control) dimana individu dapat memilih untuk melakukan 

atau tidak melakukan suatu tindakan.  
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Penelitian ini mendukung Theory of Planned Behavior, seseorang 

dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia memiliki 

kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 2002). Serta mendukung 

penelitian yang di lakukan oleh Mbawuni dan Nimako (2015) dalam 

(Maharani, 2016) menunjukan bahwa niat kuat untuk mengejar karir 

akuntansi secara signifikan mempengaruhi rekomendasi siswa dari 

profesi akuntansi. Artinya niat mahasiswa terbukti berpengaruh positif 

terhadap  rekomendasi untuk berkarir di bidang akuntansi 


