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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Responden 

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dan menyebarkan 

google forms untuk mendapatkan data responden mengenai profesionalisme 

akuntan pendidik dari setiap sampel perguruan tinggi yang diambil. Dari hasil ini, 

terdapat sejumlah 420 responden yang mengisi kuesioner ini dan rekapitulasi data 

yang dapat diolah sejumlah 377, walaupun menggunakan rumus slovin hanya 

ditemukan sampel minimum sebanyak 99 sampel responden baik dari PTN dan 

swasta. 

Tabel 4.1 

Pendistribusian Kuesioner  

Universitas Sampel Minimum Kuesioner Disebar / 

Kembali 

Kuesioner Dapat Diolah 

UNNES (N) 12 47 45 

UNDIP (N) 15 62 61 

UNISSULA (S) 21 79 79 

UNIKA (S) 16 92 60 

UDINUS (S) 16 61 60 

UNISBANK (S) 19 73 72 

TOTAL 99 420 377 

Sumber: data primer diolah, 2019 
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4.2 Uji Validitas 

 Uji ini bermanfaat untuk mengukur valid atau tidak suatu kuesioner. 

Menurut Murniati (2013), menjelaskan bahwa suatu indikator atau variabel dapat 

dikatakan valid apabila mempunyai nilai cronbach alpha if item deleted yang lebih 

kecil dari nilai cronbach alpha. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Validitas Profesionalisme Segi Knowledge 

 Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil 

K1 .879 .893 VALID 

K2 .881 .893 VALID 

K3 .884 .893 VALID 

K4 .879 .893 VALID 

K5 .870 .893 VALID 

K6 .875 .893 VALID 

K7 .887 .893 VALID 

K8 .879 .893 VALID 

Sumber: lampiran 1 

 Dari tabel 4.2, diketahui bahwa nilai cronbach alpha if item deleted setiap 

item lebih kecil nilai cronbach alpha 0.893. Maka dari itu, setiap item dinyatakan 

valid. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas Profesionalisme Segi Skill Tahap 1 

 Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil 

S1 .906 .914 VALID 

S2 .906 .914 VALID 

S3 .909 .914 VALID 

S4 .923 .914 TIDAK VALID 

S5 .908 .914 VALID 

S6 .910 .914 VALID 

S7 .908 .914 VALID 

S8 .908 .914 VALID 

S9 .910 .914 VALID 

S10 .909 .914 VALID 

S11 .910 .914 VALID 

S12 .910 .914 VALID 

S13 .906 .914 VALID 

S14 .906 .914 VALID 

S15 .906 .914 VALID 

S16 .904 .914 VALID 

Sumber: lampiran 2 

 Dari tabel 4.3, diketahui nilai cronbach alpha 0.914 dan pada beberapa 

kolom cronbach alpha if item deleted terdapat nilai lebih besar dari 0.914 yaitu item 

pertanyaan S4 dengan nilai 0.923 sehingga harus dilakukan eliminasi karena 

dikatakan tidak valid.  
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Profesionalisme Segi Skill Tahap 2 

 Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil 

S1 .916 0.923 VALID 

S2 .916 0.923 VALID 

S3 .919 0.923 VALID 

S5 .918 0.923 VALID 

S6 .920 0.923 VALID 

S7 .918 0.923 VALID 

S8 .918 0.923 VALID 

S9 .921 0.923 VALID 

S10 .919 0.923 VALID 

S11 .920 0.923 VALID 

S12 .921 0.923 VALID 

S13 .916 0.923 VALID 

S14 .916 0.923 VALID 

S15 .915 0.923 VALID 

S16 .914 0.923 VALID 

Sumber: lampiran 3 

 Dari tabel 4.4, diketahui bahwa nilai cronbach alpha if item deleted setiap 

item lebih kecil nilai cronbach alpha 0.923. Maka dari itu, setiap item dinyatakan 

valid. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas Profesionalisme Segi Character Tahap 1 

 Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil 

C1 .805 .832 VALID 

C2 .812 .832 VALID 

C3 .809 .832 VALID 

C4 .818 .832 VALID 

C5 .811 .832 VALID 

C6 .824 .832 VALID 

C7 .805 .832 VALID 

C8 .808 .832 VALID 

C9 .806 .832 VALID 

C10 .863 .832 TIDAK VALID 

Sumber: lampiran 4 

 Dari tabel 4.5, diketahui nilai cronbach alpha 0.832 dan pada beberapa 

kolom cronbach alpha if item deleted terdapat nilai lebih besar dari 0.832 yaitu item 

pertanyaan C10 dengan nilai 0.863 sehingga harus dilakukan eliminasi karena 

dikatakan tidak valid.  
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas Profesionalisme Segi Character Tahap 2 

 Cronbach's Alpha if Item 

Deleted 

Cronbach’s Alpha Hasil 

C1 .840 .863 VALID 

C2 .847 .863 VALID 

C3 .849 .863 VALID 

C4 .856 .863 VALID 

C5 .849 .863 VALID 

C6 .859 .863 VALID 

C7 .842 .863 VALID 

C8 .848 .863 VALID 

C9 .846 .863 VALID 

Sumber: lampiran 5 

 Dari tabel 4.6, diketahui bahwa nilai cronbach alpha if item deleted setiap 

item lebih kecil nilai cronbach alpha 0.863. Maka dari itu, setiap item dinyatakan 

valid. 

4.3 Uji Reliabilitas 

 Menurut Murniati (2013), menjelaskan bahwa suatu indikator atau variabel 

dapat dikatan reliabel apabila mempunya nilai cronbach alpha yang semakin tinggi. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Reliabilitas  

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Knowledge 0.893 Reliabilitas Tinggi 

Skill 0.923 Reliabilitas Sempurna 

Character 0.863 Reliabilitas Tinggi 

Sumber: lampiran 1, 3, 5 

Dari tabel 4.7, berikut merupaan hasil uji reliabilitas. Pertama,  item knowledge 

menunjukan kisaran nilai cronbach alpha  0.893 sehingga berada pada tingkat 

reliabilitas tinggi. Kedua, item skill menunjukan kisaran nilai cronbach alpha  

0.923 sehingga berada pada tingkat reliabilitas sempurna. Ketiga, item skill 

menunjukan kisaran nilai cronbach alpha  0.923 seingga berada pada tingkat 

reliabilitas sempurna. 

4.4 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif 

Kelompok Variabel 
Kisaran 

Teoritis 

Kisaran 

Aktual 
Mean 

Rentang Skala 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

PTN 

Knowledge 1-5 2.25-5.00 3.5603 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Sedang 

Skill 1-5 3.00-5.00 3.9082 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi 

Character 1-5 2.89-5.00 3.9478 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Tinggi 

Rata-rata 3.8054333   Tinggi 

PTS 

Knowledge 1-5 1.75-5.00 3.3255 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Sedang 

Skill 1-5 1.87-5.00 3.4822 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Sedang 

Character 1-5 1.22-5.00 3.5667 1-2.33 2.34-3.66 3.67-5 Sedang 

Rata-rata 3.4581333   Sedang 

Sumber: lampiran 6 
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 Dari tabel 4.8, dapat dilihat bahwa nilai rata jawaban responden mahasiswa 

akuntansi dari PTN mengenai profesionalisme akuntan pendidik adalah 3.8054333 

dan masuk dalam kategori tinggi yang artinya bahwa responden merasakan 

knowledge, skill, dan character yang dimiliki dan direalisasikan dalam tindakan 

nyata adalah sangat baik. Sedangkan, bahwa nilai rata jawaban responden 

mahasiswa akuntansi dari PTS mengenai profesionalisme akuntan pendidik adalah 

3.4581333 dan masuk dalam kategori sedang yang artinya bahwa responden 

merasakan knowledge, skill, dan character yang dimiliki dan direalisasikan dalam 

tindakan nyata dari akuntan pendidik adalah baik. 

Tabel 4.9 

 Compare Means 

Demografi 
Knowledge Skill Character 

Mean Mean Mean 

PTN 
UNNES  3.368 3.9233 3.9438 

UNDIP  3.7021 3.897 3.9508 

Mean 3.5351 3.9102 3.9473 

PTS 

UNISSULA  3.222 3.3413 3.3411 

UNIKA  3.6648 3.9213 3.9053 

UDINUS  3.6333 3.4497 3.691 

UNISBANK 2.8996 3.2979 3.4285 

Mean 3.3549 3.5026 3.5915 

ANGKATAN 
2008 - 2015 3.4605 3.6313 3.6942 

2015 - 2018 3.2835 3.5561 3.6421 

Mean 3.372 3.5937 3.66815 

IPK 

<3.00 3.1745 3.4593 3.5848 

3.00 - 3.50 3.3817 3.5477 3.6222 

>3.50 3.4443 3.6963 3.7549 

Mean 3.3335 3.56777 3.6540 

Sumber: lampiran 7, 8, 9, 10 
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 Dari tabel 4.9, dari PTN, dilihat bahwa penilaian persepsi mahasiswa 

akuntansi UNDIP lebih baik mengenai profesionalisme akuntan pendidik ditinjau 

dari segi knowledge dan character. Sedangkan, penilaian persepsi mahasiswa 

akuntansi UNNES lebih baik ditinjau dari segi skill. 

 Dari PTS, penilaian persepsi mahasiswa akuntansi UNIKA lebih baik 

mengenai profesionalisme akuntan pendidik ditinjau dari segi knowledge, skill, dan 

character, apabila dibandingkan PTS lainnya. Selanjutnya, disusul oleh UDINUS 

yang mempunyai penilaian persepsi lebih baik dibandingkan dengan UNISSULA 

dan UNISBANK.  

 Hasil perbandingan mean, untuk PTN lebih unggul apabila dibandingkan 

dengan PTS. Ini membutikan bahwa terdapat perbedaan persepsi mahasiswa 

akuntansi antara PTN dan PTS mengenai profesionalisme akuntan pendidik. 

Mahasiswa akuntansi pada PTN mempunyai persepsi atau penilaian yang lebih baik 

ditinjau dari segi knowledge, skill, dan character, apabila dibandingkan dengan 

PTS.  

 Berdasarkan hasil pengelompokan angkatan, mahasiswa angkatan 2008 – 

2015 mempunyai persepsi yang lebih baik mengenai profesionalisme akuntan 

pendidik ditinjau dari segi knowledge, skill, dan character, apabila dibandingkan 

dengan mahasiswa angkatan 2015 – 2018. 

 Berkhaitan dengan pengelompokan IPK, mahasiswa yang mempunyai IPK 

>3.50 mempunyai persepsi yang lebih baik mengenai profesionalisme akuntan 

pendidik ditinjau dari segi knowledge, skill, dan character, apabila dibandingkan 

dengan mahasiswa yang mempunyai IPK <3.00 dan 3.00 – 3.50.  
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4.5 Uji Normalitas 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang di dapat peneliti yaitu 

berdistribusi normal atau tidak normal. Data yang dikatakan berdistribusi normal 

apabila mempunyai nilai signikansi lebih besar dari nilai alpha 0.10.  

Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
PROFESIONALISME 

N 324 

Normal Parametersa,b 
Mean 3.6094 

Std. Deviation .48046 

Most Extreme Differences 

Absolute .052 

Positive .052 

Negative -.026 

Kolmogorov-Smirnov Z .931 

Asymp. Sig. (2-tailed) .351 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: lampiran 11 

Tabel 4.10, dilihat bahwa data penelitian ini mempunyai nilai signifikansi yaitu 

0.1755 (0.351 : 2) lebih besar dari nilai alpha 0.10 dari pengujian One Sample 

Kolmogorov-Smirnov, yang artinya bahwa data ini berdistribusi normal. Variabel 

profesionalisme merupakan rata-rata dari hasil variabel knowledge, skill, dan 

character. Sebelumnya, peneliti melakukan percobaan beberapa kali dengan 

menghilangkan beberapa sampel yang terlihat menjauh dalam garis normalitas. 

Berikut merupakan tahapan pembuangan sampel : 
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Tabel 4.11 

Tahapan Normalitas Data 

Tahapan Nilai Profesionalisme Sampel Dihilangkan Total Sampel Saat Ini 

1 1.61 

324 

2 5 

3 3 

4 3.13 

5 3.07 

6 3.02 

7 3.03 

8 2.96 

9 3.04 

10 3.05 

11 4.51 

Sumber: data primer diolah, 2019 

4.6 Uji Beda Independent Sample T-Test 

4.6.1 Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai profesionalisme akuntan 

pendidik ditinjau dari segi knowledge. 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Beda Independent Sample T-Test Knowledge 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

KNOWLEDGE Equal 

variances 

assumed 
6.536 .011 2.167 322 .031 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    2.384 241.325 .018 

Sumber: lampiran 12 

 Pengujian dilakukan terhadap 324 sampel yang tersisa. Pertanyaan 

kuesioner pada bagian pertama yaitu mengenai persepsi mahasiswa akuntansi 
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mengenai profesionalisme akuntan pendidik ditinjau dari segi knowledge. Dari hasil 

perhitungan output statistic terlihat pertanyaan mengenai knowledge menunjukan 

terdapat perbedaan perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi antara PTN dan PTS 

mengenai profesionalisme akuntan pendidik. Sebelumnya, dalam pengujian ini kita 

melihat bahwa nilai signifikansi pada lavene’s test lebih kecil dari nilai alpha yang 

artinya bahwa data ini menunjukan varians yang tidak homogen. Hal ini dilihat dari 

nilai signifikansi sebesar 0.009 (0.0018 : 2) yang artinya terdapat perbedaan 

diantara dua kelompok. Kesimpulan, bahwa H1A diterima, yang artinya terdapat 

perbedaan knowledge dosen akuntansi PTN dan PTS. 

Tabel 4.13 

Hasil Item Variabel Knowledge 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 

N 3.39 3.45 3.32 3.51 3.67 3.84 3.63 3.66 

S 3.18 3.20 3.25 3.28 3.46 3.53 3.30 3.39 

  0.21 0.25 0.07 0.23 0.21 0.31 0.33 0.27 

Sumber: data primer diolah, 2019 

 Hasil dari pengolahan means item kuesioner menunjukan bahwa persepsi 

mahasiswa akuntansi pada PTN mengenai profesionalisme akuntan pendidik yaitu 

lebih baik apabila dibandingkan dengan swasta. Untuk hasil item variabel ini 

sendiri, pada PTN unggul dari swasta pada item K6 yaitu dosen menguraikan 

perkembangan standard teori akuntansi. Selain itu, untuk hasil dari item terendah 

sendiri, pada PTN juga unggul dari swasta pada item K3 yaitu dosen menyisipkan 

informasi indeks hargasaham dalam kuliah. Maka dari itu, akuntan pendidik pada 

PTS dapat lebih meningkatkan knowledge yaitu lebih mampu menguraikan 

perkembangan standard teori akuntansi, menyisipkan indeks harga saham, dan 
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lainnya. Tetapi, mempunyai perbedaan yang signifikan pada item K7 yaitu dosen 

menguraikan mengenai akuntansi kontemporer.  

 Hasil penelitian ini, didukung dengan penelitian Anggreni (2017) yang 

menjelaskan mahasiswa akuntansi pada PTN mempunyai persepsi baik mengenai 

profesionalisme akuntan pendidik yang ditinjau dari segi knowledge. Penelitian 

sebelumnya, Purnamasari (2003) dalam Anggreni (2017) menjelaskan mahasiswa 

akuntansi pada PTN mempunyai persepsi baik mengenai profesionalisme akuntan 

pendidik dibandingkan dengan PTS ditinjau dari segi knowledge. 

4.6.2 Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai profesionalisme akuntan 

pendidik ditinjau dari segi skill. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Beda Independent Sample T-Test Skill 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

SKILL Equal 

variances 

assumed 
53.815 .000 5.736 322 .000 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    7.059 308.090 .000 

Sumber: lampiran 13 

 Pengujian ini tetap dilakukan terhadap 324 sampel yang tersisa. Pertanyaan 

kuesioner pada bagian kedua yaitu mengenai persepsi mahasiswa akuntansi 

mengenai profesionalisme akuntan pendidik ditinjau dari segi skill. Dari hasil 

perhitungan output statistic terlihat pertanyaan mengenai skill menunjukan terdapat 
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perbedaan perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi antara PTN dan PTS mengenai 

profesionalisme akuntan pendidik. Sebelumnya, dalam pengujian ini kita melihat 

bahwa nilai signifikansi pada lavene’s test lebih kecil dari nilai alpha yang artinya 

bahwa data ini menunjukan varians yang tidak homogen. Hal ini dilihat dari nilai 

signifikansi sebesar 0.000 (0.000 : 2) yang artinya terdapat perbedaan diantara dua 

kelompok. Kesimpulan, bahwa H1B diterima, yang artinya terdapat perbedaan skill 

dosen akuntansi PTN dan PTS. 

Tabel 4.15 

Hasil Item Variabel Skill 

  S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

N 3.86 4.05 4.10 4.29 4.10 4.07 3.90 3.61 3.54 3.70 3.77 3.97 3.86 3.81 3.99 

S 3.40 3.62 3.72 3.73 3.61 3.66 3.55 3.31 3.21 3.12 3.24 3.68 3.52 3.44 3.44 

  0.46 0.43 0.39 0.57 0.49 0.40 0.35 0.31 0.32 0.58 0.53 0.30 0.34 0.37 0.56 

Sumber: data primer diolah, 2019 

 Hasil dari pengolahan means item kuesioner menunjukan bahwa persepsi 

mahasiswa akuntansi pada PTN mengenai profesionalisme akuntan pendidik yaitu 

lebih baik apabila dibandingkan dengan swasta. Untuk hasil item variabel ini 

sendiri, pada PTN unggul dari swasta pada item S5 yaitu dosen memberikan 

kesempatan bertanya kepada mahasiswa selama masa perkuliahan berlangsung. 

Selain itu, untuk hasil dari item terendah sendiri, pada PTN juga unggul dari swasta 

pada item S10 yaitu dosen mengkoreksi makalah dan membimbing mahasiswa 

dalam menulis makalah. Maka dari itu, akuntan pendidik pada PTS dapat lebih 

meningkatkan skill yaitu wajib memberikan kesempatan bertanya kepada 

mahasiswa setiap mata kuliah yang diberikan, dapat lebih membimbing mahasiswa 

dalam penulisan karya ilmiah, dan lainnya. Tetapi, mempunyai perbedaan yang 
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signifikan pada item S11 yaitu dosen melakukan penelitian secara kontinyu dan / 

atau dipublikasikan.  

 Hasil ini, didukung dengan penelitian Anggreni (2017) yang menjelaskan 

mahasiswa akuntansi pada PTN mempunyai persepsi baik mengenai 

profesionalisme akuntan pendidik yang ditinjau dari segi skill. Penelitian 

sebelumnya, Purnamasari (2003) dalam Anggreni (2017) menjelaskan mahasiswa 

akuntansi pada PTN mempunyai persepsi baik mengenai profesionalisme akuntan 

pendidik dibandingkan dengan PTS ditinjau dari segi skill. 

4.6.3 Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai profesionalisme akuntan 

pendidik ditinjau dari segi character. 

 Tabel 4.16 

Hasil Uji Beda Independent Sample T-Test Character 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

CHARACTER Equal 

variances 

assumed 
24.688 .000 5.445 322 .000 

Equal 

variances 

not 

assumed 

    6.265 269.376 .000 

Sumber: lampiran 14 

 Pengujian ini tetap dilakukan terhadap 324 sampel yang tersisa. Pertanyaan 

kuesioner pada bagian ketiga yaitu mengenai persepsi mahasiswa akuntansi 

mengenai profesionalisme akuntan pendidik ditinjau dari segi character. Dari hasil 

perhitungan output statistic terlihat pertanyaan mengenai character menunjukan 
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terdapat perbedaan perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi antara PTN dan PTS 

mengenai profesionalisme akuntan pendidik. Sebelumnya, dalam pengujian ini kita 

melihat bahwa nilai signifikansi pada lavene’s test lebih kecil dari nilai alpha yang 

artinya bahwa data ini menunjukan varians yang tidak homogen. Hal ini dilihat dari 

nilai signifikansi sebesar 0.000 (0.000 : 2) yang artinya terdapat perbedaan diantara 

dua kelompok. Kesimpulan, bahwa H1C diterima, yang artinya terdapat perbedaan 

character dosen akuntansi PTN dan PTS. 

Tabel 4.17 

Hasil Item Variabel Character 

  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

N 4.08 4.03 3.96 3.86 3.92 3.81 4.00 4.01 3.87 

S 3.60 3.82 3.56 3.52 3.68 3.48 3.52 3.52 3.39 

  0.47 0.21 0.41 0.33 0.23 0.34 0.48 0.49 0.47 

Sumber: data primer diolah, 2019 

 Hasil dari pengolahan means item kuesioner menunjukan bahwa persepsi 

mahasiswa akuntansi pada PTN mengenai profesionalisme akuntan pendidik yaitu 

lebih baik apabila dibandingkan dengan swasta. Untuk hasil item variabel ini 

sendiri, pada PTN unggul dari swasta pada item C1 yaitu dosen mengelola waktu 

dengan sangat baik. Selain itu, untuk hasil dari item terendah sendiri, pada PTN 

juga unggul dari swasta pada item C6 yaitu dosen datang dan keluar kelas tepat 

pada waktu. Maka dari itu, akuntan pendidik pada PTS dapat lebih meningkatkan 

character yaitu lebih mampu mengelola waktu dengan baik, hadir dan selesai sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan lainnya. Tetapi, mempunyai perbedaan 

yang signifikan pada item C8 yaitu dosen menggantikan perkuliahan yang pernah 

ditinggalkan. 
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 Hasil ini, didukung dengan penelitian Anggreni (2017) yang menjelaskan 

mahasiswa akuntansi pada PTN mempunyai persepsi baik mengenai 

profesionalisme akuntan pendidik yang ditinjau dari segi character. Penelitian 

sebelumnya, Purnamasari (2003) dalam Anggreni (2017) menjelaskan mahasiswa 

akuntansi pada PTN mempunyai persepsi baik mengenai profesionalisme akuntan 

pendidik dibandingkan dengan PTS ditinjau dari segi character. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


