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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Responden 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

akuntansi S1 angkatan 2016 di seluruh universitas kota Semarang. Data 

penelitian dikumpulkan dengan menyebar kuesioner melalui Google 

Form.  

Tabel 4.1 

Tabel Penyebaran Kuesioner 

No Nama Universitas Disebar Kembali Diolah 

1 Stie Widya Manggala 5 5 5 

2 Wahid Hasyim 5 5 5 

3 Unissula 14 13 13 

4 Unisbank 11 10 10 

5 Unnes 8 7 7 

6 Udinus 8 8 7 

7 USM 25 23 22 

8 Untag 5 5 4 

9 Undip 8 8 7 

10 Unika 7 7 6 

11 Univ Muhammadiyah SMG 2 2 2 

12 Unaki 2 2 1 

13 Stie Dharma Putra 

Semarang 

5 5 4 

14 Stie Bank BPD Jateng 5 5 4 

 TOTAL 110 105 97 

Sumber: Olahan Data, 2019 (Lampiran 1) 
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Peneliti menggunakan metode purposive sampling yang berarti 

peneliti memastikan responden memenuhi syarat khusus yang sesuai 

dengan tujuan peneliti yaitu mahasiswa angkatan 2016 yang dianggap 

telah memikirkan dan memahami pentingnya karir dan gelar menjadi 

CPA. Populasi dan sampel yang digunakan peneliti sebanyak 2.730 

populasi dan 97 sampel yang dihitung menggunakan rumus slovin dengan 

tingkat error 10%. 

Peneliti menyebar 110 kuesioner di 14 universitas Kota Semarang 

tetapi hanya 105 kuesioner yang kembali. Dari 105 kuesioner tersebut, 

terdapat 8 kuesioner yang tidak valid karena responden tidak lengkap saat 

melakukan pengisian sehingga hanya 97 kuesioner yang valid. 

4.2 Demografi Responden 

Demografi responden penelitian yang digunakan adalah jenis 

kelamin, angkatan, sudah atau belum mengambil mata kuliah pengauditan, 

dan pilihan konsentrasi responden. 

Tabel 4.2 

Distribusi Responden 

Gender Jumlah % Angk. Sudah 

ambil 

audit 

% Belum 

ambil 

audit 

% 

Wanita 54 55,7% 2016 38 53,52% 16 61,54% 

Pria 43 44,3% 2016 33 46,48% 10 38,46% 

 97 100%  71 100% 26 100% 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 2) 
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Tabel 4.3 

Pilihan Konsentrasi 

Pilihan Konsentrasi Jumlah % 

Audit 23 23, 71% 

Sistem 7 7,22 % 

Manajemen 19 19,59% 

Keuangan 21 21,64% 

Lainnya 27 27,84% 

TOTAL 97 100% 

Sumber: Olahan Data, 2018. 

Dalam Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari total sampel yang 

berjumlah 97 responden, 54 responden merupakan perempuan yang 

memiliki persentase 55,7% dari total sampel dan 43 responden merupakan 

laki-laki yang memiliki persentase 44,3% dari total sampel. Semua 

responden yang digunakan merupakan mahasiswa angkatan 2016 dan 

sebanyak 71 responden sudah mengambil mata kuliah pengauditan yang 

terdiri dari 38 pria (53,52%) dan 33 wanita (46,48%) sedangkan 26 

responden belum mengambil mata kuliah pengauditan yang terdiri dari 16 

pria (61,54%) dan 10 wanita (38,46%). Responden juga digolongkan 

melalui pilihan konsentrasi yaitu konsentrasi audit, sistem, manajemen, 

keuangan, dan lainnya. Responden yang memilih konsentrasi audit ada 23 

responden, konsentrasi sistem 7 responden, konsentrasi manajemen 19 

responden, konsentrasi keuangan 21 responden, dan konsentrasi lainnya 27 

responden. 
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4.3 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

  

F Sig. 

Sig. 

(2-tailed) 

Goals Equal variances assumed 97,436 ,000 ,000 

Equal variances not assumed   ,000 

SE Equal variances assumed 163,563 ,000 ,000 

Equal variances not assumed   ,000 

OE Equal variances assumed 143,523 ,000 ,000 

Equal variances not assumed   ,000 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 6). 

Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah variabel Self-

Efficacy, Outcome Expectations, Goals, dan Gender. Dalam hasil uji beda, 

angka yang dibaca adalah angka Sig. Equal variances assumed dan syarat 

dinyatakan terdapat perbedaan antara pria dan wanita jika Sig > 0,05 

sedangkan dalam Tabel 4.4 menunjukkan bahwa Sig. variabel Self-

Efficacy, Outcome Expectations , dan Goals 0,000 (kurang dari 0,05) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara Self-

Efficacy, Outcome Expectations , dan Goals antara pria dan wanita. 

4.4 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji valid atau tidaknya variabel 

Self-Efficacy dan Outcomes Expectations. Pengujian validitas dilakukan 

dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (Uji r) dengan 

metode Corrected Item Total Correlation. Uji Validitas dikatakan valid 

apabila correlation lebih besar dari 0,5 atau > 0,5. 
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4.4.1 Uji Validitas Self Efficacy 

Tabel 4.5 

Uji Validitas Variabel Self-Efficacy 

 Corrected Item-Total Correlation Keterangan 

SE 1 0,806 VALID 

SE 2 0,891 VALID 

SE 3 0,914 VALID 

SE 4 0,847 VALID 

SE 5 0,828 VALID 

SE 6 0,937 VALID 

SE 7 0,933 VALID 

SE 8 0,910 VALID 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 3) 

Tabel 4.5 merupakan hasil pengujian validitas yang digunakan 

untuk menguji valid atau tidaknya variabel Self-Efficacy dengan syarat 

dikatakan valid apabila correlation > 0,5. Dapat dilihat dalam Tabel 4.5 

bahwa seluruh hasil Corrected Item-Total Correlation lebih besar dari 

0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan mengenai 

Self-Efficacy adalah valid. 

4.4.2 Uji Validitas Outcome Expectations 

Tabel 4.6 

Uji Validitas Variabel Outcome Expectations 

 Corrected Item-Total Correlation Keterangan 

OE 1 0,805 VALID 

OE 2 0,747 VALID 

OE 3 0,859 VALID 

OE 4 0,873 VALID 

OE 5 0,833 VALID 

OE 6 0,859 VALID 

OE 7 0,808 VALID 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 3) 
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Tabel 4.6 merupakan hasil pengujian validitas yang digunakan 

untuk menguji valid atau tidaknya variabel Outcome Expectations 

dengan syarat dikatakan valid apabila correlation > 0,5. Dapat dilihat 

dalam Tabel 4.5 bahwa seluruh hasil Corrected Item-Total Correlation 

lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

pertanyaan mengenai Outcome Expectations adalah valid. 

4.5 Uji Reliabilitas 

4.5.1 Uji Reliabilitas Self Efficacy dan Outcome Expectations 

Tabel 4.7 

Uji Reliabilitas Variabel Self-efficacy dan Outcome Expectations 

VARIABEL Cronbach's Alpha KETERANGAN 

Self-Efficacy 0,969 RELIABLE 

Outcome Expectations 0,947 RELIABLE 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 3) 

Uji reliabilitas dikatakan konsisten jika nilai Cronbach’s Alpha 

> 0,70 dan dalam Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa hasil Cronbach’s Alpha 

sebesar 0,969 sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan mengenai 

variabel Self Efficacy konsisten atau reliable. Sedangkan dalam tabel 

4.7 dapat dilihat bahwa hasil Cronbach’s Alpha sebesar 0,947 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pertanyaan mengenai variabel Outcome 

Expectations konsisten atau reliable. 

4.6 Hasil Analisis Data 

4.6.1 Uji Hipotesis 1 dan Hipotesis 2 

 Y = 0,489SE + 0,317OE 
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Angka Beta menunjukkan angka positif yang berarti peningkatan 

Self-Efficacy dan Outcome Expectations akan meningkatkan Goals. 

 

4.6.1.1 Uji Regresi 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi 

Variabel Beta t Sig. 

Self efficacy ,489 3,463 ,001 

Outcome expectation ,317 2,242 ,027 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 5) 

Pengujian regresi hipotesis 1 menunjukkan nilai t hitung 

sebesar 3,463 dengan syarat hipotesis diterima jika nilai t hitung lebih 

besar dari t tabel (1,645) dan nilai β1 > 0 dan sig 0,001 (kurang dari 

0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa Self-Efficacy berpengaruh 

positif dengan Goals menjadi CPA. 

Pengujian regresi hipotesis 2 menunjukkan nilai t hitung 

sebesar 2,242 dengan syarat hipotesis diterima jika nilai t hitung lebih 

besar dari t tabel (1,645) dan nilai β1 > 0 dan sig 0,027 (kurang dari 

0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa Outcome Expectations 

berpengaruh positif dengan Goals menjadi CPA. 

4.6.1.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan menggunakan SPSS menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov dan data yang dihasilkan dapat dikatakan 

terdistribusi normal apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan 

angka lebih besar dari 0,05. 
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas 

 
Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z ,937 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,344 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 4) 

Tabel 4.9 menunjukkan angka nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar 0,344 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan data terdistribusi normal. 

4.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas diuji menggunakan Uji Glejser 

dan data dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas ketika angka 

signifikansi variabel > 0,05. 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Beta t Sig. 

Self efficacy -,062 -,284 ,777 

Outcome expectation -,208 -,950 ,345 

a. Dependent Variable: AbsDua 

 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 4) 

Tabel 4.10 menunjukkan sig. Self-Efficacy sebesar 0,777 dan 

sig. Outcome Expectations sebesar 0,345 yang berarti Sig lebih besar 

dari 0,05 sehingga data dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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4.6.1.4 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan membaca nilai T 

(tolerance) dan VIF (Variance Inflation Factor) dengan syarat 

dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas, maka nilai T akan 

> 1 atau nilai VIF < 10.  

Tabel 4.11 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF 

Self efficacy ,205 4,874 

Outcome expectation ,205 4,874 

a. Dependent Variable: Goals 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 4) 

 

Tabel 4.11 menunjukkan angka 0,205 pada tabel Tolerance 

dan 4,874 pada tabel VIF yang berarti tidak terjadi multikolineariats 

antara self-efficacy terhadap goals dan outcome expectations terhadap 

goals.  

4.6.2 Uji Hipotesis 3 

 

Angka Beta menunjukkan angka positif yang berarti peningkatan 

Self-Efficacy akan meningkatkan Outcome Expectations. 

4.6.2.1 Uji Regresi 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Regresi 

Variabel Beta t Sig. 

Self efficacy ,892 19,184 ,000 

a. Dependent Variable: Outcome expectation 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 5) 

 

Y = 0,892SE 
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Pengujian regresi hipotesis 3 pada tabel coefficients 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 19,184 dengan syarat hipotesis 

diterima jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1,645) dan nilai β3 

> 0 dan sig. 0,000 (kurang dari 0,05) sehingga dapat dikatakan bahwa 

Self-Efficacy berpengaruh positif dengan Outcome Expectations. 

4.6.2.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan menggunakan SPSS menggunakan 

uji Kolmogorov-Smirnov dengan syarat data dikatakan berdistribusi 

normal jika nilai signifikansi > 0,05.  

Tabel 4.13 

Hasil Uji Normalitas 

 
Unstandardized 

Residual 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,139 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,149 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 4) 

 

Tabel 4.13 nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan angka 

lebih 0,149 (lebih besar dari 0,05) yang berarti dapat disimpulkan data 

terdistribusi normal. 

4.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas diuji menggunakan Uji Glejser 

dan data dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas ketika angka 

signifikansi variabel > 0,05. 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Beta t Sig. 

Self efficacy ,103 1,007 ,317 
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Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 4) 

Tabel 4.14 menunjukkan sig. Self-Efficacy sebesar 0,317 (> 

0,05) yang berarti memenuhi syarat uji heteroskedastisitas yaitu 

signifikansi variabel lebih besar dari 0,05 sehingga data dapat 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.6.3 Uji Hipotesis 4 

 

Angka Beta variabel SE dan Gender menunjukkan angka positif 

yang berarti peningkatan Self-Efficacy akan meningkatkan Goals dan 

wanita punya Goals yang lebih tinggi jika interaksi Self-Efficacy dan 

Gender meningkat maka Goals juga akan meningkat. Sedangkan angka 

Beta variabel moderasi menunjukkan angka negative yang berarti 

semakin besar interaksinya, goals akan semakin menurun. 

4.6.3.1 Uji Regresi 

Hipotesis 4 diuji dengan melakukan uji regresi yang akan 

menguji apakah apakah self-efficacy berpengaruh positif terhadap 

Goals menjadi CPA dengan Gender sebagai variabel moderasi 

dengan syarat hipotesis diterima jika nilai signifikansi < 0,05. 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Regresi 

Variabel Beta t Sig. 

Self efficacy ,908 2,425 ,017 

Gender ,466 ,717 ,475 

Moderasi' -,481 -,539 ,591 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 5) 

Y = 0,908SE + 0,466 Gender – 0,481Moderasi 
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Nilai Sig. Moderasi’ pada Tabel 4.15 menunjukkan angka 

0,591 sedangkan syarat hipotesis diterima jika Sig. kurang dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan self-efficacy tidak berpengaruh positif 

terhadap Goals menjadi CPA dengan Gender sebagai variabel 

moderasi atau Gender tidak memoderasi pengaruh Self-Efficacy 

terhadap Goals menjadi CPA. 

4.7 Pengaruh SE dan  OE terhadap Goals Mahasiswa yang Sudah atau 

Belum Mengambil Mata Kuliah Pengauditan 

Tabel 4.16 

Hasil Uji Mahasiswa yang Sudah atau Belum Mengambil 

Pengauditan 

 

  

F Sig. 

Sig. 

(2-tailed) 

Goals Equal variances assumed 7,704 ,007 ,000 

Equal variances not assumed   ,001 

SE Equal variances assumed 9,485 ,003 ,011 

Equal variances not assumed   ,027 

OE Equal variances assumed 4,269 ,042 ,001 

Equal variances not assumed   ,003 

Sumber: Olahan Data, 2018 (Lampiran 4) 

Variabel yang akan diuji dalam Tabel 4.16 adalah variabel Self-

Efficacy dan Outcome Expectations terhadap Goals mahasiswa yang 

sudah atau belum mengambil mata kuliah pengauditan dan syarat 

dinyatakan terdapat perbedaan jika Sig > 0,05 sedangkan dalam Tabel 

4.16 menunjukkan bahwa Sig. variabel Self-Efficacy 0,003, Outcome 

Expectations 0,042, dan Goals 0,007 (kurang dari 0,05) sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang sudah 

atau belum mengambil mata kuliah pengauditan. 

4.8 Pembahasan 

Pengujian regresi hipotesis 1 menunjukkan nilai t hitung sebesar 

3,463 dengan syarat hipotesis diterima jika nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel (1,645) dan nilai β1 > 0 sehingga dapat dikatakan bahwa Self-

Efficacy berpengaruh positif dengan Goals menjadi CPA. Hasil dari 

pengujian ini mendukung teori Bandura (1997) bahwa self- efficacy 

mengacu pada kepercayaan individu akan kemampuannya untuk sukses 

dalam melakukan sesuatu dan mendukung sejumlah meta-analisis 

(Brown, Lent, Telander, & Tramayne,2011; Lent et al., 1994) yang telah 

menemukan bahwa self-efficacy sangat berpengaruh dalam kepentingan 

karir. Selain itu, hasil pengujian ini juga mendukung pendapat Bandura 

(2000) dalam Jurnal Schoenfeld, J., Segal, G., & Borgia, D. (2017) bahwa 

Individu dengan tingkat keyakinan diri yang tinggi, akan lebih kuat dan 

gigih dalam upaya mencapai tujuan, bahkan ketika dihadapkan pada 

hambatan atau pengalaman yang tidak menyenangkan, sementara individu 

dengan tingkat keyakinan diri rendah, mengurangi usaha mereka, bahkan 

menyerah ketika menghadapi rintangan. Hipotesis satu juga dilakukan 

pengujian Uji Regresi untuk menguji pengaruh Self-Efficacy terhadap 

Goals mahasiswa yang sudah atau belum mengambil mata kuliah 

pengauditan dan hasilnya tidak ada perbedaan antara mahasiswa yang 

sudah dan belum mengambil pengauditan. Hal tersebut terjadi karena 
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mahasiswa baik yang sudah maupun yang belum mengambil mata kuliah 

pengauditan sudah memiliki prinsip keyakinan diri masing-masing untuk 

meraih goals yang diinginkan. 

Pengujian regresi hipotesis 2 pada  tabel coefficients menunjukkan 

nilai t hitung sebesar 2,242 dengan syarat hipotesis diterima jika nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel (1,645) dan nilai β2 > 0 sehingga dapat 

dikatakan bahwa Outcome Expectations berpengaruh positif terhadap 

Goals menjadi CPA. Hasil pengujian ini mendukung Gore & Leuwerke 

(2000) bahwa dalam model SCCT, siswa akan memiliki minat yang lebih 

besar dalam pilihan karir dan memiliki tujuan karir ketika mereka 

mengerti hasil apa yang diinginkan. Hipotesis dua juga dilakukan 

pengujian Uji Regresi untuk menguji pengaruh Outcome Expectations 

terhadap Goals mahasiswa yang sudah atau belum mengambil mata 

kuliah pengauditan dan hasilnya ada perbedaan antara mahasiswa yang 

sudah dan belum mengambil pengauditan. Hal ini karena mahasiswa yang 

memiliki ekspektasi hasil yang tinggi dengan tujuannya dan diberi 

pengetahuan yang sesuai otomatis akan mengharapkan hasil yang lebih 

tinggi juga untuk tujuannya. 

Pengujian regresi hipotesis 3 pada tabel coefficients menunjukkan 

nilai t hitung sebesar 19,184 dengan syarat hipotesis diterima jika nilai t 

hitung lebih besar dari t tabel (1,645) dan nilai β3 > 0 sehingga dapat 

dikatakan bahwa Self-Efficacy berpengaruh positif dengan Outcome 

Expectations. Hasil pengujian ini mendukung Lent, Lopez, Sheu, & 
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Lopez (2011) yang berpendapat bahwa seseorang yang memiliki self-

efficacy yang tinggi pasti juga akan mengharapkan outcome expectations 

yang tinggi juga. Keyakinan diri seseorang juga mempengaruhi tujuan 

yang akan dicapai dan juga mempengaruhi hasil yang diharapkan oleh 

seseorang (Bandura & Locke, 2003). Hipotesis tiga juga dilakukan 

pengujian Uji Regresi untuk menguji pengaruh Self-Efficacy terhadap 

Outcome Expectations mahasiswa yang sudah atau belum mengambil 

mata kuliah pengauditan dan hasilnya tidak ada perbedaan antara 

mahasiswa yang sudah dan belum mengambil pengauditan. Hal tersebut 

terjadi karena mahasiswa baik yang sudah maupun yang belum 

mengambil mata kuliah pengauditan memiliki keyakinan diri yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan hasil yang diharapkan bahkan masing-

masing mahasiswa memiliki outcome expectations yang berbeda-beda 

juga. 

Hipotesis 4 diuji dengan menggunakan analisis regresi yang 

dimoderasi dan menunjukkan angka signifikansi 0,591 yang berarti Self-

Efficacy tidak berpengaruh positif terhadap Goals menjadi CPA dengan 

Gender sebagai variabel moderasi atau Gender tidak memoderasi 

pengaruh Self-Efficacy terhadap Goals menjadi CPA karena angka 

signifikansi (0,591) melebihi syarat diterimanya suatu hipotesis yaitu 

signifikansi kurang dari 0,05. Hasil pengujian ini tidak mendukung 

pernyataan Inda, Rodriquez, & Peña (2013) yang menyebutkan bahwa 

Satu studi baru-baru ini menemukan wanita memiliki kepercayaan self-
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efficacy lebih rendah dibandingkan laki-laki ketika memutuskan jurusan 

teknis utama mereka. Hasil dari pengujian Uji Beda menunjukkan bahwa 

tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam Goals dan Self-Efficacy 

sehingga dapat disimpulkan bahwa gender tidak dapat menjadi patokan 

rendahnya self-efficacy seseorang karena terdapat banyak faktor yang 

dapat menurunkan self-efficacy seseorang. Ketika tidak ada perbedaan 

antara  Self-Efficacy maupun Goals menunjukkan bahwa saat ini sudah 

terdapat kesetaraan gender yang tidak membatasi wanita untuk memiliki 

Self-Efficacy yang tinggi untuk mencapai Goals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


