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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Partisipan 

Responden penelitian ini menggunakan mahasiswa S1 akuntansi di 

Semarang. Pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

mahasiswa melalui google form. Peneliti mendapatkan 416 responden yang 

bersedia mengisi kuesioner, namun didapatkan 28 responden yang tidak 

melakukan pengisian butir pertanyaan secara lengkap dan tidak lolos menjawab 

pertanyaan kualifikasi, sehingga 28 responden tersebut didrop dari data. Data 

yang digunakan berasal dari jawaban 388 orang responden. Responden dipilih 

menggunakan metode purposive sampling dimana responden harus mengetahui 
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tentang CPA. Setelah melakukan purposive sampling, didapat jumlah 388 

responden. 

4.2 Demografi Responden 

Peneliti memperoleh distribusi data responden seperti terlihat pada Tabel 

4.1 di bawah ini. Berdasarkan hasil Tabel 4.1. penyebaran kuesioner tersebut 

menunjukkan jumlah penyebaran kuesioner, jumlah kuesioner yang kembali, dan 

jumlah yang tidak lolos serta jumlah yang dapat diolah. Kuesioner tersebut 

dibagikan ke 14 universitas di Semarang dengan pendistribusian kuesioner sesuai 

tabel dibawah ini.  

 

 

 

Tabel 4.1 

Penyebaran Kuesioner 

No Nama Universitas Sebar Diterima Tidak lolos Lolos 

1 Stie Widya Manggala 25 17 2 15 

2 Wahid Hasyim 25 16 0 16 

3 Unissula 65 60 1 59 

4 Unisbank 50 46 2 44 

5 Unnes 35 29 1 28 

6 Udinus 50 40 0 40 

7 USM 75 67 2 65 

8 Untag 25 23 4 19 

9 Undip 35 32 5 27 

10 Unika 35 31 3 28 

11 Univ Muhammadiyah SMG 15 7 1 6 

12 Unaki 10 3 1 2 

13 Stie Dharma Putra SMG 15 12 3 9 

14 Stie Bank BPD Jateng 40 33 3 30 

  JUMLAH 500 416 28 388 

Sumber: data hasil penyebaran kuesioner 

Peneliti  menyebarkan kuesioner sebanyak 500, melebihi jumlah sampel 

sebesar 388 responden yang dimaksudkan agar terhindar dari kurangnya 
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kuesioner yang kembali. Dari 500 kuesioner yang disebar, kuesioner yang 

kembali ke peneliti sebesar 416 responden. Sebanyak 416 responden tersebut ada 

28 responden yang di drop karena tidak melakukan pengisian butir pertanyaan 

secara lengkap dan tidak lolos menjawab pertanyaan kualifikasi dari peneliti 

(penjelasan dapat dilihat pada gambar 4.1). Responden yang lolos dan dapat 

diolah sebanyak 388 responden. Dari hasil tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 

jumlah responden terbanyak berasal dari USM dengan jumlah 65 responden dan 

kemudian Unissula dengan jumlah 59 responden. Sedangkan responden paling 

sedikit Unaki sebanyak 2 responden. Berikut adalah gambar irisan mengenai 

perincian 28 responden yang di drop karena tidak valid. 

 

Gambar 4.1 

Gambar Irisan perincian 28 Responden Yang Tidak Valid 

 

Gambar diatas merupakan rincian dari 28 responden yang di drop karena 

tidak valid. Sebanyak 28 responden tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yaitu 

yang tidak mengisi butir pertanyaan secara lengkap dan yang tidak lolos 

menjawab pertanyaan kualifiaksi dari  peneliti. Responden yang tidak mengisi 
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butir pertanyaan secara lengkap sebanyak 28 responden. Sedangkan responden 

yang tidak lolos menjawab pertanyaan kualifikasi tersebut sebanyak 23 responden 

dan sisanya terdapat 5 responden yang lolos menjawab pertanyaan kualifikasi. 

Oleh karena itu, 28 responden tersebut di drop karena tidak valid datanya 

sehingga tidak memenuhi syarat untuk diolah. 

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Angkatan  

Angkatan Jumlah Persentase 

2011 7 1,8 

2012 13 3,35 

2013 28 7,22 

2014 44 11,34 

2015 116 29,90 

2016 103 26,55 

2017 47 12,11 

2018 30 7,73 

Total 388 100 

Sumber: data hasil penyebaran kuesioner 

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa jumlah responden 

terbanyak berasal dari angkatan 2015 dengan jumlah 116 responden dan 

kemudian angkatan 2016 dengan jumlah 103 responden. 

Tabel 4.3 

Pengambilan Mata Kuliah Audit 

Jawaban Jumlah Persentase 

Sudah 328 84,54 

Belum 60 15,46 

Total 388 100 

Sumber: data hasil penyebaran kuesioner 

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden 

sudah mengambil mata kuliah audit dengan jumlah 328 responden dan yang 

belum mengambil mata kuliah audit dengan jumlah 60 responden. Sehingga 

responden riset ini didominasi oleh yang sudah mengambil mata kuliah audit. 
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Tabel 4.4 

Pengaruh Mata Kuliah Audit dengan Keyakinan Diri  

Variabel Sig. 

Keyakinan Diri 0,470 

Sumber: data primer diolah (lampiran 2) 

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa keyakinan diri responden 

dalam mengambil CPA sebesar 0,470. Artinya keyakinan diri responden dalam 

mengambil CPA tidak dipengaruhi oleh belum maupun sudahnya mengambil 

mata kuliah audit karena hasil signifikansi 0,470 lebih besar dari  0,05. 

Tabel 4.5 

Pengaruh Mata Kuliah Audit dengan Ekspektasi Hasil  

Variabel Sig. 

Ekspektasi Hasil 0,878 

Sumber: data primer diolah (lampiran 2) 

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa ekspektasi hasil 

responden dalam mengambil CPA sebesar 0,878. Artinya ekspektasi hasil 

responden dalam mengambil CPA tidak dipengaruhi oleh belum maupun 

sudahnya mengambil mata kuliah audit karena hasil signifikansi menunjukkan 

0,878 lebih besar dari 0,05. 

Tabel 4.6 

Pengaruh Mata Kuliah Audit dengan Goals  

Variabel Sig. 

Goals 0,187 

Sumber: data primer diolah (lampiran 2) 

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui bahwa minat responden dalam 

mengambil CPA sebesar 0,187. Artinya minat responden dalam mengambil CPA 

tidak dipengaruhi oleh belum maupun sudahnya mengambil mata kuliah audit 

karena hasil signifikansi menunjukkan 0,187 lebih besar dari 0,05. 

Tabel 4.7 

Pengaruh  Angkatan ke Goals 
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Variable Sig. 

Goals 0.449 

Sumber: data primer diolah (lampiran 2) 

Tabel di atas menunjukkan hasil signifikansi 0,449. Hasil tersebut 

menandakan bahwa tidak ada perbedaan antara angkatan terhadap minat 

mahasiswa menjadi CPA karena hasil signifikansi sebesar 0,449 lebih besar dari 

0,05. 

Tabel 4.8 

Pengaruh Angkatan ke Keyakinan Diri 

Variable  Sig. 

Keyakinan diri 0.746 

Sumber: data primer diolah (lampiran 2) 

Tabel di atas menunjukkan hasil sebesar 0,746 yang berarti tidak ada 

perbedaan antara angkatan terhadap keyakinan diri responden dalam mengambil 

CPA karena hasil signifikansi 0,746 lebih besar dari 0,05. 

 Tabel 4.9 

Pengaruh Angkatan ke Ekspektasi Hasil 

Variable  Sig. 

Ekspektasi Hasil 0.051 

Sumber: data primer diolah (lampiran 2) 

 Tabel di atas menunjukkan hasil sebesar 0,051 yang berarti tidak ada 

perbedaan antara angkatan terhadap ekspektasi hasil responden dalam mengambil 

CPA karena hasil signifikansi sebesar 0,051 lebih besar dari 0,05. 

Tabel 4.10 

Pengaruh Universitas ke Goals 

Variable  Sig. 

Goals 0.813 

Sumber: data primer diolah (lampiran 2) 
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 Tabel di atas menunjukkan hasil 0,813 yang berarti tidak ada perbedaan 

antara universitas terhadap minat mahasiswa menjadi CPA karena hasil 

signifikansi sebesar 0,813 lebih besar dari 0,05. 

Tabel 4.11 

Pengaruh Universitas ke Keyakinan Diri 

Variable  Sig. 

Keyakinan diri 0.000 

Sumber: data primer diolah (lampiran 2) 

 Tabel di atas menunjukkan hasil 0,000 yang berarti terdapat perbedaan 

antara universitas terhadap keyakinan diri responden dalam mengambil CPA 

karena hasil signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. 

 

 

Tabel 4.12 

Pengaruh Universitas ke Ekspektasi Hasil 

Variable  Sig. 

Ekspektasi Hasil 0.000 

Sumber: data primer diolah (lampiran 2) 

 Tabel di atas menunjukkan hasil 0,000 yang berarti terdapat perbedaan 

antara universitas terhadap ekspektasi hasil responden dalam mengambil CPA 

karena hasil signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. 

Tabel 4.13 

Distribusi Universitas dengan Goals 

No Universitas 
Goals 

Total 
1 2 3 4 5 

1 Stie Widya Manggala 0.0% 0.0% 0.8% 1.8% 1.3% 3.9% 

2 Wahid Hasyim 0.0% 0.0% 0.5% 2.6% 1.0% 4.1% 

3 Unissula 0.5% 1.3% 2.8% 7.5% 3.1% 15.2% 

4 Unisbank 0.0% 1.0% 1.8% 7.0% 1.5% 11.3% 

5 Unnes 0.0% 0.5% 0.5% 5.2% 1.0% 7.2% 

6 Udinus 1.0% 0.8% 0.8% 4.9% 2.8% 10.3% 

7 USM 0.5% 1.8% 2.3% 8.2% 3.9% 16.8% 
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8 Untag 0.3% 0.5% 0.5% 2.1% 1.5% 4.9% 

9 Undip 0.0% 0.3% 1.3% 4.1% 1.3% 7.0% 

10 Unika 0.0% 0.3% 0.5% 4.9% 1.5% 7.2% 

11 Univ Muhammadiyah  0.0% 0.0% 0.3% 0.8% 0.5% 1.5% 

12 Unaki 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 

13 Stie Dharma Putra  0.3% 0.3% 0.0% 1.3% 0.5% 2.3% 

14 Stie Bank BPD Jateng 0.0% 0.5% 1.0% 3.9% 2.3% 7.7% 
 TOTAL 2.6% 7.2% 13.1% 54.6% 22.4% 100.0% 

Sumber: data primer diolah (lampiran 2) 

Tabel di atas merupakan hasil crosstabulasi untuk mengetahui universitas 

mana yang paling berminat untuk menjadi CPA. Responden yang berminat 

menjadi CPA akan memilih skala 4 dan skala 5 pada Goals. Dapat terlihat bahwa 

hasil data menunjukkan universitas tertinggi pada skala 4 maupun skala 5 adalah 

universitas USM sebesar 8,2% pada skala 4 dan 3,9% pada skala 5. 

 

 

Tabel 4.14 

Distribusi Angkatan dengan Goals 

No Angkatan 
Goals 

Total 
1 2 3 4 5 

1 2012 0.0% 0.5% 0.5% 2.6% 1.5% 5.2% 

2 2013 0.3% 0.3% 0.8% 4.4% 1.5% 7.2% 

3 2014 0.3% 1.0% 2.3% 5.7% 2.1% 11.3% 

4 2015 0.8% 2.8% 3.4% 17.5% 5.4% 29.9% 

5 2016 0.8% 1.0% 4.4% 13.1% 7.2% 26.5% 

6 2017 0.5% 1.0% 1.3% 7.2% 2.1% 12.1% 

7 2018 0.0% 0.5% 0.5% 4.1% 2.6% 7.7% 

8 TOTAL 2.6% 7.2% 13.1% 54.6% 22.4% 100.0% 

Sumber: data primer diolah (lampiran 2) 

Tabel di atas merupakan hasil crosstabulasi untuk mengetahui minat 

responden menjadi CPA berdasarkan angkatan. Responden yang berminat 

menjadi CPA akan memilih skala 4 dan skala 5 pada Goals. Dari data diatas 

didapatkan hasil skala 4 tertinggi pada angkatan 2015 sebesar 17,5%. Sedangkan 
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hasil skala 5 tertinggi pada angkatan 2016 sebesar 7.2%. Angkatan 2016 hasilnya 

lebih kecil daripada angkatan 2015 walaupun total responden hanya terpaut 3,4%, 

hal ini bisa disebabkan karena mata kuliah yang didapat angkatan 2016 belum 

selengkap angkatan 2015 sehingga mempengaruhi keputusan yang dibuat untuk 

mengambil CPA. 

4.3 Uji Validitas 

 Pengujian validitas setiap item pertanyaan dengan menghitung Pearson 

Correlation antara skor item dengan skor total. Nilai rtabel  untuk taraf signifikansi 

0,05 adalah 0,128. Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai rxy lebih besar daripada  

rtabel  pada semua item pertanyaan keyakinan diri (1-8). Hal ini menunjukkan 

bahwa semua item pertanyaan keyakinan diri dapat dikatakan valid karena 

kuesioner keyakinan diri dapat diukur ketepatannya. 

 Tabel 4.15 

Uji Validitas Variabel Keyakinan Diri 

Item rxy rtabel Keterangan 

SE1 0,527 0,128 Valid 

SE2 0,558 0,128 Valid 

SE3 0,611 0,128 Valid 

SE4 0,630 0,128 Valid 

SE5 0,619 0,128 Valid 

SE6 0,655 0,128 Valid 

SE7 0,524 0,128 Valid 

SE8 0,510 0,128 Valid 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 3) 

 Tabel 4.16 

Uji Validitas Variabel Ekspektasi Hasil 

Item rxy rtabel Keterangan 

OE1 0,517 0,128 Valid 

OE2 0,553 0,128 Valid 

OE3 0,529 0,128 Valid 

OE4 0,448 0,128 Valid 
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OE5 0,526 0,128 Valid 

OE6 0,510 0,128 Valid 

OE7 0,567 0,128 Valid 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 3) 

 Nilai rtabel  untuk taraf signifikansi 0,05 adalah 0,128 . Tabel 4.16 

menunjukkan bahwa nilai rxy lebih besar daripada rtabel pada semua item 

pertanyaan ekspektasi hasil (1-7). Hal ini menunjukkan bahwa semua item 

pertanyaan ekspektasi hasil dapat dikatakan valid karena kuesioner ekspektasi 

hasil dapat diukur ketepatannya. 

4.4 Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas dengan menghitung Cronbach’s Alpha dari setiap 

instrumen dalam variabel. 

 

Tabel 4.17 

Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Keyakinan Diri 0,845 Reliabilitas Tinggi 

Ekspektasi Hasil 0,793 Reliabilitas Tinggi 

Sumber: Data primer diolah (lampiran 3) 

Tabel di atas menunjukkan Cronbach’s Alpha untuk variabel keyakinan 

diri sebesar 0,845 dan Cronbach’s Alpha untuk variabel ekspektasi hasil sebesar 

0,793. Dalam buku Alat-Alat Pengujian Hipotesis, menurut Rainsch (2004) 

reliabilitas tinggi antara 0,7 hingga 0,9. Sehingga  disimpulkan bahwa variabel 

keyakinan diri dan variabel ekspektasi hasil penelitian ini memiliki reliabilitas 

tinggi karena jawaban dari responden stabil, sehingga keseluruhan data kuesioner  

konsisten. 
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4.5 Hasil Analisis Data  

4.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berguna untuk memberikan gambaran data penelitian. 

Variabel yang dianalisis penelitian ini adalah keyakinan diri (SE), ekspektasi 

hasil (OE), dan minat seseorang mengambil CPA atau Goal. 

Tabel 4.18 

Statistik Deskriptif 

Keyakinan diri Ekspektasi hasil Goals 

Mean:    3,57 Mean:    3,58 Mean:    3,87 

Interval Interval Interval 

Rendah 1 - 2,333 Rendah 1 - 2,333 Rendah 1 - 2,333 

Sedang 2,334 - 3,667 Sedang 2,334 - 3,667 Sedang 2,334 - 3,667 

Tinggi 3,668 - 5 Tinggi 3,668 - 5 Tinggi 3,668 - 5 

Kategori sedang Kategori sedang Kategori tinggi  

Sumber: Data primer diolah (lampiran 4) 

Hasil tabel di atas terlihat bahwa rata-rata nilai variabel keyakinan 

diri sebesar 3,57 sehingga disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa dalam 

mengambil test CPA memiliki interval keyakinan diri tergolong sedang. 

Variabel ekspektasi hasil memiliki nilai rata-rata sebesar 3,58 dan 

disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa dalam mengambil CPA ketika 

dihadapkan dengan prospek pekerjaan memiliki interval ekpektasi hasil 

tergolong sedang. Variabel Goals memiliki nilai rata-rata sebesar 3,87 

sehingga disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa tentang seberapa tinggi 

keinginan responden untuk menjadi CPA memiliki interval Goals tergolong 

tinggi. 

4.5.2 Uji Hipotesis 1 dan hipotesis 2 

Uji hipotesis penelitian ini adalah  𝐻1 yaitu ada pengaruh positif antara 

keyakinan diri terhadap minat seseorang mengambil CPA. Dan  𝐻2 yaitu 
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ada pengaruh positif antara ekspektasi hasil terhadap minat seseorang 

mengambil CPA. Untuk mengetahui apakah hasil regresi dapat digunakan 

maka dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, heteroskedastisitas 

dan uji multikolonieritas. Linieritas dan autokorelasi tidak digunakan karena 

data pada penelitian ini bukan data time series. 

4.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data 

terdistribusi dengan normal, sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

data tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas  𝐻1 dan 𝐻2 berikut: 

 

 

 

Tabel 4.19 

Uji Normalitas 

Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Kolmogorov-Smirnov Z 

Keyakinan diri 0,224 1,046 

Ekspektasi hasil 0,224 1,046 

Sumber: data primer diolah (lampiran 5) 

Tabel di atas menampilkan nilai Kolmogorov-Smirnov  sebesar 1,046 

dengan nilai signifikansi 0,224 untuk persamaan keyakinan diri dan 

ekspektasi hasil terhadap Goals. Data terdistribusi normal jika nilai 

signifikansi > 0,05. Maka dari itu, menurut data diatas dapat disimpulkan data 

terdistribusi normal. 

4.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Data 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05. 

Hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig. 

Keyakinan Diri 0,415 

Ekspektasi Hasil 0,668 

Sumber: data primer diolah (lampiran 6) 

     Tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi keyakinan diri sebesar 

0,415 dan nilai signifikansi ekspektasi hasil sebesar 0,668  yang berarti 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 

4.5.2.2 Uji Multikolonieritas 

Data dikatakan tidak terjadi multikolonieritas jika nilai tolerance > 0,1 

dan VIF < 10. Hasil uji multikolonieritas sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Uji Multikolonieritas 

Variabel Tolerance VIF 

Keyakinan Diri 0,962 1,039 

Ekspektasi Hasil 0,962 1,039 

Sumber: data primer diolah (lampiran 7) 

      Tabel di atas menunjukkan nilai tolerance 0,962 > 0,1 dan nilai 

VIF 1,039 < 10. Maka disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas. 

4.5.3 Uji Hipotesis 3 

Uji hipotesis peneitian ini adalah  𝐻3 yaitu ada pengaruh positif antara 

keyakinan diri terhadap ekspektasi hasil. Untuk mengetahui apakah hasil 

regresi dapat digunakan maka dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji 
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normalitas, dan heteroskedastisitas. Linieritas dan autokorelasi tidak 

digunakan karena data pada penelitian ini bukan data time series. Uji 

multikolonieritas tidak digunakan karena variabel bebas hanya satu. 

4.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan 

tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data 

terdistribusi dengan normal, sebaliknya jika nilai signifikansi < 0,05 maka 

data tidak terdistribusi normal. Hasil uji normalitas  𝐻1 dan 𝐻2 berikut: 

Tabel 4.22 

Uji Normalitas 

Persamaan Asymp. Sig. (2-tailed) Kolmogorov-Smirnov Z 

SE → OE 0,165 1,117 

Sumber: data primer diolah (lampiran 5) 

Tabel di atas menampilkan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 

1,117 dengan nilai signifikansi 0,165 untuk variabel independen keyakinan 

diri terhadap variabel dependen ekspektasi hasil. Data terdistribusi normal 

jika nilai signifikansi > 0,05. 

 4.5.3.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Data 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05. 

Hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut: 

Tabel 4.23 

Uji Heterokedastisitas 

Persamaan Sig. 

SE → OE 0,260 

Sumber: data primer diolah (lampiran 6) 
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  Tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,260 yang 

berarti variabel independen keyakinan diri tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

4.5.4 Uji Regresi  

 4.5.4.1 Hipotesis 1 dan Hipotesis 2 

  Hipotesis 1 dan hipotesis 2 diuji dengan menggunakan uji regresi 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif antara keyakinan diri 

terhadap Goals dan apakah ada pengaruh positif antara ekspektasi hasil 

terhadap Goals. Persamaan hipotesis 1 dan hipotesis 2 digabung dan diuji 

bersamaan. Ha1 dan Ha2 diterima jika nilai t hitung > 1,96. 

Tabel 4.24 

Uji Regresi 

Variabel Beta t 

Keyakinan diri 0,523 10,611 

Ekspektasi Hasil 0,327 7,379 

Sumber: data primer diolah (lampiran  7) 

   Tabel di atas  menunjukkan bahwa nilai t persepsi mahasiswa 

tentang seberapa tinggi keyakinan diri responden dalam mengambil test 

CPA sebesar 10,611 (> 1,96) yang berarti keyakinan diri mahasiswa 

berpengaruh positif terhadap  minat seseorang mengambil  CPA. 

Sedangkan nilai t persepsi mahasiswa tentang seberapa tinggi ekpektasi 

hasil responden dalam mengambil CPA ketika dihadapkan dengan prospek 

pekerjaan sebesar 7,379 (> 1,96) yang berarti ekspektasi hasil mahasiswa 

berpengaruh positif terhadap minat seseorang mengambil CPA. 

4.5.4.2 Hipotesis 3 
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Hipotesis 3 diuji dengan uji regresi dimana nilai α sebesar 0,05. 

Hipotesis 3 diterima jika nilai t hitung > 1,96 yang artinya keyakinan diri 

mempengaruhi ekspektasi hasil, sehingga jika mahasiswa memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi untuk dapat menyelesaikan ujian CPA 

dengan baik, maka mahasiswa tersebut pasti akan berharap hasil yang baik 

pula karena mahasiswa tersebut yakin akan berhasil melakukannya.  

Tabel 4.25 

Uji Regresi 

Persamaan Beta t 

SE → OE 0,216 3,902 

Sumber: data primer diolah (lampiran  7) 

Tabel di atas menunjukkan hasil nilai t 3,902 (> 1,96) sehingga 

dapat dikatakan keyakinan diri berpengaruh positif terhadap ekspektasi 

hasil. Sehingga kepercayaan diri yang tinggi untuk dapat menyelesaikan 

ujian CPA berpengaruh positif terhadap ekspektasi hasil yang baik pula 

karena mahasiswa tersebut yakin akan berhasil melakukannya.  

 

Tabel 4.26 

Persentase Pengaruh Keyakinan Diri, Ekspektasi Hasil Dan Goals 

Variabel Persentase 

SE, OE → Goals 0,348 

SE → OE 0,038 

Sumber: data primer diolah (lampiran 7) 

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh 

variable keyakinan diri dan ekspektasi hasil terhadap minat mahasiswa 

menjadi CPA sebesar 34,8%. Sedangkan persentase sumbangan pengaruh 

variable keyakinan diri terhadap ekspektasi hasil sebesar 3,8%. Dari hasil 

tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa keyakinan diri kecil pengaruhnya 
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terhadap ekspektasi hasil, sehingga keyakinan diri tidak terlalu 

berpengaruh terhadap ekspektasi hasil ke minat  

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pembahasan Hipotesis 1 

   Hipotesis 1 yaitu menunjukkan bahwa keyakinan diri berpengaruh 

positif terhadap minat mahasiswa mengambil CPA. Hasil ini diperoleh 

dengan nilai t sebesar 10,611. Semakin tinggi skala, maka semakin tinggi 

keyakinan diri responden dalam mengambil test CPA.  Berdasarkan Tabel 

4.11 menunjukkan hasil 0,000 yang berarti terdapat perbedaan antara 

universitas terhadap keyakinan diri responden dalam mengambil CPA karena 

hasil signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa keyakinan diri berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 

mengambil CPA.  

   Hasil ini mendukung penelitian oleh (Schoenfeld et al., 2017) yang 

menyatakan keyakinan diri sangat berhubungan dengan pemilihan karir CPA. 

Menurut (Bandura, 2000) self efficacy mengatur perilaku manusia dan 

prediktor kuat  dari perilaku yang kita pilih dan usaha yang dilakukan jika 

mengalami kemunduran. Persepsi keyakinan diri untuk membantu 

menentukan pilihan aktivitas dan lingkungan seseorang serta upaya eksistansi 

seseorang, ketekunan, reaksi emosional ketika dihadapkan oleh rintangan. 

Dengan adanya keyakinan diri yang kuat, maka seseorang memiliki 

keyakinan diri atas kemampuannya untuk menyelesaikan masalah, hal ini 

menyebabkan mahasiswa semakin berminat untuk menjadi CPA. 
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Berdasarkan hasil diatas, dapat dikatakan bahwa mahasiswa memiliki tingkat 

keyakinan diri untuk memenuhi syarat kompetensi menjadi CPA, maka 

meningkatkan minat mahasiswa menjadi CPA. 

4.6.2 Pembahasan Hipotesis 2 

   Hipotesis 2 menunjukkan bahwa ekspektasi hasil juga berpengaruh 

positif terhadap minat mahasiswa mengambil CPA ketika dihadapkan dengan 

prospek pekerjaan. Hasil ini diperoleh dengan nilai signifikansi sebesar  

7,379. Semakin tinggi skala, maka semakin tinggi ekspektasi hasil mahasiswa 

untuk mengambil CPA. Berdasarkan Tabel 4.12 menunjukkan hasil 0,000 

yang berarti terdapat perbedaan antara universitas terhadap ekspektasi hasil 

responden dalam mengambil CPA karena hasil signifikansi sebesar 0,000 

kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa ekspektasi hasil 

berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa mengambil CPA.  

   Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya oleh (Schoenfeld et 

al., 2017) yang menyatakan bahwa ekspektasi hasil tinggi untuk menjadi CPA 

memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. Berdasarkan model 

SCCT, seseorang akan berminat lebih besar dalam meilih karir ketika mereka 

memiliki ekspektasi hasil yang baik. Ekspektasi merupakan harapan dari 

seorang mahasiswa akan hasil yang diinginkannya di masa yang akan datang. 

Harapan merupakan manifestasi dari kenyataan dan dapat menjadi sugesti 

bagi seseorang. Ketika seorang mahasiswa memiliki ekspektasi bahwa 

dirinya akan berhasil lolos ujian CPA, maka dirinya akan lebih berminat 

untuk menjadi seorang CPA. Berdasarkan hasil diatas, disimpulkan bahwa 
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mahasiswa memiliki ekspektasi hasil tinggi menghadapi ujian CPA ketika 

dihadapkan dengan prospek pekerjaan, maka meningkatkan minat mahasiswa 

menjadi CPA. 

4.6.3 Pembahasan Hipotesis 3 

   Hipotesis 3 menunjukkan bahwa keyakinan diri berpengaruh 

secara positif terhadap ekspektasi hasil dengan nilai signifikansi sebesar 

3,902. Semakin tinggi skala keyakinan diri mengikuti test CPA, maka 

semakin tinggi pula ekspektasi hasil responden dalam prospek pekerjaan 

menjadi CPA yang kemudian meningkatkan minat responden dalam 

mengambil CPA. Berdasarkan Tabel 4.11 dan Tabel 4.12 menunjukkan hasil 

0,000 yang berarti terdapat perbedaan antara universitas terhadap keyakinan 

diri dan ekspektasi hasil responden dalam mengambil CPA karena hasil 

signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa 

keyakinan diri dan ekspektasi hasil berpengaruh positif terhadap minat 

mahasiswa mengambil CPA.  

   Hasil ini mendukung penelitian oleh (Schoenfeld et al., 2017) yang 

menemukan bahwa ekspektasi hasil secara positif berkorelasi dengan 

keyakinan diri. Menurut (Lent et al., 1994, 2000) ekspektasi hasil secara 

langsung dipengaruhi oleh keyakinan diri. Keyakinan diri tidak hanya 

berdampak pada tujuan mengambil CPA tetapi juga mempengaruhi harapan 

akan hasil yang baik. SCCT menyatakan keyakinan diri sebagai dasar penting 

untuk ekspektasi hasil, karena seseorang cenderung berharap akan hasil yang 

baik ketika mereka sudah mengupayakan semuanya (Lent et al., 2011). 
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Keyakinan diri yang tinggi terhadap kemampuan yang dimiliki individu akan 

menjadi faktor yang menunjang seseorang dalam berekspektasi akan hasil 

tertentu. Berdasarkan hasil diatas, disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi untuk dapat menyelesaikan test CPA dengan 

baik, maka mahasiswa tersebut mempunyai ekspektasi hasil tinggi pula akan 

prospek pekerjaanya ketika mejadi CPA sehingga meningkatkan minat 

mahasiswa untuk mengambil CPA.  


