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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa aktif S1 Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi angkatan 2016 tahun ajaran 2019/2020 

pada Universitas Negeri Semarang yang berlokasi di Kampus Sekaran 

Gunungpati Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata yang berlokasi di 

Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur Semarang, Universitas Dian 

Nuswantoro yang berlokasi di Jalan Nakula I no 5-11 Semarang, serta 

Universitas Islam Sultan Agung yang berlokasi di Jalan Raya Kaligawe 

Km.4 Semarang. 

3.2  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.  Populasi dalam penelitian ini 

terdiri dari beberapa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di 

Semarang yaitu seluruh mahasiswa aktif S1 Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi angkatan 2016 Universitas Negeri Semarang, Universitas 

Katolik Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, serta 

Universitas Islam Sultan Agung tahun ajaran 2019/2020.  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap dapat 

menggambarkan populasinya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu mahasiswa aktif S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
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angkatan 2016 Universitas Negeri Semarang, Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, serta Universitas Islam 

Sultan Agung tahun ajaran 2019/2020 yang ditentukan dengan rumus 

Slovin. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode 

purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan 

pada kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel 

ini yaitu: 

1. Perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Kota Semarang 

yang memiliki pencapaian akreditasi A pada masing-masing universitas 

dan program studi akuntansi serta perguruan tinggi di Kota Semarang 

yang tidak memiliki program pendidikan profesi akuntansi (PPAk). 

Oleh karena itu, perguruan tinggi negeri yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari Universitas Negeri Semarang dan 

Universitas Islam Sultan Agung, sedangkan perguruan tinggi swasta 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Universitas Katolik 

Soegijapranata dan Universitas Dian Nuswantoro.  

2. Mahasiswa aktif program studi akuntansi fakultas ekonomi. Pemilihan 

ini dikarenakan nantinya mahasiswa program studi akuntansi fakultas 

ekonomi yang akan memiliki lulusan berkaitan dengan sertifikasi 

profesi akuntan. 

3. Mahasiswa angkatan 2016. Pemilihan mahasiswa Angkatan 2016 ini 

karena diharapkan mahasiswa angkatan 2016 telah memiliki rencana 
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atau pandangan mengenai pemilihan karir yang akan mereka tekuni 

setelah lulus dari perguruan tinggi. 

Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

didasarkan pada rumus Slovin, yaitu: 

 

Keterangan rumus Slovin: 

n  :  jumlah sampel minimal 

N  : jumlah populasi mahasiswa aktif program studi akuntansi fakultas 

ekonomi, angkatan 2016, tahun ajaran 2019/2020 pada masing-

masing universitas. 

e  : persentase kesalahan dalam pengambilan sampel  

 

mahasiswa   89 mahasiswa 

No. Universitas Populasi % Sampel 

1 Universitas Negeri Semarang 211 25 22 

2 
Universitas Katolik 

Soegijapranata 
176 21 19 

3 
Universitas Dian 

Nuswantoro 
185 22 19 

4 
Universitas Islam Sultan 

Agung 
272 32 29 

Total 844 100% 89 
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3.3  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1  Sumber dan Jenis Data  

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini merupakan data 

primer. Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara 

langsung dari narasumber. Sumber data yang diperoleh ini berasal 

dari mahasiswa aktif S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

angkatan 2016 Universitas Negeri Semarang, Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, serta 

Universitas Islam Sultan Agung tahun ajaran 2019/2020. 

3.3.2  Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa kuesioner tertutup, dimana dalam kuesioner ini telah tersedia 

opsi pilihan yang akan memudahkan responden dalam memilih 

jawaban. Kuesioner yang dibagikan kepada masing-masing 

partisipan berisi pertanyaan mengenai identitas partisipan serta 

tanggapan dari masing-masing partisipan terkait variabel keyakinan 

diri, sikap terhadap sertifikasi Chartered Accountant, norma 

subjektif dan kontrol perilaku persepsian dalam penelitian ini, yang 

akan dijawab secara langsung dalam kuesioner.  

3.4  Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1  Variabel Dependen 

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu niat 
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mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi Chartered 

Accountant. Niat merupakan keinginan seseorang untuk melakukan 

suatu perilaku tertentu (Jogiyanto, 2007: 29). Dalam penelitian ini, 

niat mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi Chartered 

Accountant merupakan persepsi masing-masing mahasiswa terkait 

niatnya untuk mengambil sertifikasi Chartered Accountant setelah 

lulus dari perguruan tinggi.  

Pengukuran variabel niat mahasiswa akuntansi untuk 

mengambil sertifikasi Chartered Accountant dilakukan dengan 

memberikan 1 item pertanyaan dalam kuesioner yang menanyakan 

mengenai tanggapan partisipan terkait niatnya untuk mengambil 

sertifikasi Chartered Accountant. Pengukuran variabel niat 

mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi Chartered 

Accountant menggunakan pengukuran skala likert, yang terdiri dari 5 

skala, yaitu:  skala 1 untuk pilihan jawaban sangat tidak setuju, skala 

2 untuk pilihan jawaban tidak setuju, skala 3 untuk pilihan jawaban 

netral, skala 4 untuk pilihan jawaban setuju, dan skala 5 untuk 

pilihan jawaban sangat setuju. Dengan demikian, semakin tinggi 

skor yang diperoleh, maka semakin tinggi pula niat mahasiswa 

akuntansi untuk mengambil sertifikasi Chartered Accountant. 

3.4.2  Variabel Independen 

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini, terdiri dari 
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keyakinan diri, sikap pada sertifikasi Chartered Accountant, norma 

subjektif, serta kontrol perilaku persepsian terhadap sertifikasi 

Chartered Accountant. 

1. Keyakinan diri terhadap sertifikasi Chartered Accountant 

Keyakinan diri (self-efficacy) merupakan kepercayaan 

seseorang mengenai kemampuan yang dimilikinya untuk dapat 

melakukan suatu perilaku tertentu dengan baik (Jogiyanto, 2007: 

262). Keyakinan diri akan berpengaruh terhadap pilihan 

seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu, terlebih 

pada saat mengalami hambatan. Seorang individu yang memiliki 

keyakinan diri tinggi terhadap kemampuan yang dimilikinya, 

maka akan mencapai suatu kinerja yang lebih baik. Dalam 

penelitian ini, keyakinan diri terhadap sertifikasi Chartered 

Accountant merupakan persepsi masing-masing mahasiswa 

terkait kepercayaan akan kemampuan yang dimilikinya untuk 

dapat memperoleh sertifikasi Chartered Accountant. Keyakinan 

diri terhadap kemampuan yang dimiliki masing-masing 

mahasiswa untuk dapat memperoleh sertifikasi Chartered 

Accountant dapat berupa kepemilikan waktu untuk belajar, 

fasilitas yang memadai, pengalaman yang dimiliki, dan 

sebagainya. 

Pengukuran variabel keyakinan diri terhadap pengambilan 

sertifikasi Chartered Accountant dilakukan dengan memberikan 
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6 item pertanyaan dalam kuesioner yang menanyakan mengenai 

tanggapan partisipan terkait keyakinan diri terhadap kemampuan 

yang dimiliki untuk dapat mengambil sertifikasi Chartered 

Accountant. Pengukuran variabel keyakinan diri ini 

menggunakan skala likert, yang terdiri dari 5 skala pilihan 

jawaban yang tersedia dalam kuesioner, meliputi: skala 1 untuk 

pilihan jawaban sangat tidak setuju, skala 2 untuk pilihan 

jawaban tidak setuju, skala 3 untuk pilihan jawaban netral, skala 

4 untuk pilihan jawaban setuju, dan skala 5 untuk pilihan 

jawaban sangat setuju. Dengan demikian, semakin tinggi skor 

yang diperoleh, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan 

mahasiswa terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk dapat 

memperoleh sertifikasi Chartered Accountant. 

2. Sikap terhadap sertifikasi Chartered Accountant 

Sikap merupakan penilaian seseorang terhadap suatu 

perilaku tertentu, yang bersifat menguntungkan atau tidak 

menguntungkan, untuk menentukan perilaku yang akan 

dilakukan (Jogiyanto, 2007: 36). Dalam penelitian ini, sikap 

mahasiswa terhadap sertifikasi Chartered Accountant 

merupakan persepsi masing-masing mahasiswa terhadap 

manfaat yang didapatkan setelah memperoleh sertifikasi 

Chartered Accountant. Manfaat yang diperoleh dengan memiliki 

sertifikasi Chartered Accountant dapat berupa ketersediaan 
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peluang kerja, otoritas tinggi dalam pembuatan keputusan, 

kepuasan kerja, penghasilan yang tinggi, peningkatan prestige, 

serta penghindaran dari ancaman PHK.  

Pengukuran variabel sikap terhadap pengambilan 

sertifikasi Chartered Accountant dilakukan dengan memberikan 

12 item pertanyaan dalam kuesioner, dimana item pertanyaan 

antara nomor ganjil dengan nomor genap saling berkaitan satu 

sama lain, yang menanyakan mengenai tanggapan partisipan 

terkait sikapnya terhadap sertifikasi Chartered Accountant. 

Pengukuran variabel sikap terhadap pengambilan sertifikasi 

Chartered Accountant ini menggunakan skala likert, dimana 

terdiri dari 5 skala pilihan jawaban yang tersedia dalam 

kuesioner, meliputi: skala 1 untuk pilihan jawaban sangat tidak 

setuju, skala 2 untuk pilihan jawaban tidak setuju, skala 3 untuk 

pilihan jawaban netral, skala 4 untuk pilihan jawaban setuju, dan 

skala 5 untuk pilihan jawaban sangat setuju. Dengan kondisi 

pertanyaan yang saling berkaitan antara pertanyaan nomor ganjil 

dengan pertanyaan nomor genap, dimana jika pertanyaan nomor 

ganjil menunjukkan hasil jawaban sangat tidak setuju sedangkan 

pertanyaan nomor genap menunjukkan hasil jawaban sangat 

setuju, maka dalam pengukuran variabel sikap terhadap 

pengambilan sertifikasi Chartered Accountant, hasil jawaban 

dari pertanyaan nomor genap harus direcoding menjadi satu atau 
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mengikuti hasil jawaban dari pertanyaan nomor ganjil. Akan 

tetapi, jika hasil pilihan jawaban antara pertanyaan nomor ganjil 

dan pertanyaan nomor genap menunjukkan hasil pilihan 

jawaban yang sama, maka pengukuran langsung menggunakan 

hasil pilihan jawaban tersebut.  

Dengan demikian, semakin tinggi skor yang diperoleh, 

maka semakin baik pula persepsi masing-masing mahasiswa 

terhadap manfaat yang didapatkan setelah memperoleh 

sertifikasi Chartered Accountant. Selain itu, perolehan skor 

yang semakin tinggi juga menunjukkan bahwa masing-masing 

mahasiswa menyukai manfaat yang diperoleh terkait suatu 

pekerjaan. Manfaat yang dapat diperoleh dengan memiliki 

sertifikasi Chartered Accountant tersebut dapat berupa 

ketersediaan peluang kerja, otoritas tinggi dalam pembuatan 

keputusan, kepuasan kerja, penghasilan yang tinggi, peningkatan 

prestige, serta penghindaran dari ancaman PHK. 

3. Norma subjektif terhadap sertifikasi Chartered Accountant 

Norma subjektif (subjective norms) menurut Jogiyanto 

(2007: 42) yaitu merupakan pandangan seseorang terhadap 

kepercayaan atau rujukan orang lain terhadap suatu perilaku, 

yang kemudian akan mempengaruhi niatnya untuk melakukan 

atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. 

Kepercayaan ini dapat berbentuk persetujuan atau 
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ketidaksetujuan dari orang lain untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu perilaku tertentu yang sedang 

dipertimbangkan. Dalam penelitian ini, norma subjektif terhadap 

sertifikasi Chartered Accountant merupakan persepsi masing-

masing mahasiswa terhadap pendapat keluarga, teman dan 

dosen mengenai sertifikasi Chartered Accountant. Selain itu, 

juga merupakan tanggapan masing-masing mahasiswa untuk 

menerima atau tidak saran yang diberikan oleh keluarga, teman 

dan dosen tersebut mengenai pengambilan sertifikasi Chartered 

Accountant. 

Pengukuran variabel norma subjektif terhadap 

pengambilan sertifikasi Chartered Accountant dilakukan dengan 

memberikan 6 item pertanyaan dalam kuesioner, dimana item 

pertanyaan antara nomor ganjil dengan nomor genap saling 

berkaitan satu sama lain, yang menanyakan mengenai tanggapan 

partisipan terkait norma subjektif terhadap sertifikasi Chartered 

Accountant. Pengukuran variabel norma subjektif terhadap 

sertifikasi Chartered Accountant ini menggunakan skala likert, 

dimana terdiri dari 5 skala pilihan jawaban dalam kuesioner, 

meliputi: skala 1 untuk pilihan jawaban sangat tidak setuju, 

skala 2 untuk pilihan jawaban tidak setuju, skala 3 untuk pilihan 

jawaban netral, skala 4 untuk pilihan jawaban setuju, dan skala 5 

untuk pilihan jawaban sangat setuju. Dengan kondisi pertanyaan 
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yang saling berkaitan antara pertanyaan nomor ganjil dengan 

pertanyaan nomor genap, dimana jika pertanyaan nomor ganjil 

menunjukkan hasil jawaban sangat setuju dan pertanyaan nomor 

genap menunjukkan hasil jawaban sangat tidak setuju, maka 

dalam pengukuran variabel norma subjektif terhadap 

pengambilan sertifikasi Chartered Accountant, hasil jawaban 

dari pertanyaan nomor ganjil harus direcoding menjadi satu atau 

mengikuti hasil jawaban dari pertanyaan nomor genap. Akan 

tetapi, jika hasil pilihan jawaban antara pertanyaan nomor ganjil 

dan pertanyaan nomor genap menunjukkan hasil pilihan 

jawaban yang sama, maka pengukuran langsung menggunakan 

hasil pilihan jawaban tersebut.  

Dengan demikian, semakin tinggi skor yang diperoleh, 

maka masing-masing mahasiswa semakin setuju bahwa 

keluarga, teman, dan dosen memberikan saran untuk mengambil 

sertifikasi Chartered Accountant serta menunjukkan bahwa 

masing-masing mahasiswa juga semakin menerima saran yang 

diberikan oleh keluarga, teman dan dosen untuk mengambil 

sertifikasi Chartered Accountant. 

4. Kontrol perilaku persepsian terhadap sertifikasi Chartered 

Accountant 

Kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral 

control) merupakan persepsi seseorang terkait kemudahan atau 
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kesulitan untuk melakukan suatu perilaku tertentu, dimana 

berkaitan dengan kepercayaan terkait faktor ketersediaan 

dukungan dan sumber daya atau faktor hambatan untuk 

melakukan suatu perilaku. Kontrol perilaku persepsian ini 

berpengaruh terhadap niat seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku karena keberhasilan suatu kinerja bergantung dari 

kemampuan seseorang untuk mengontrol faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi perilakunya. Dalam penelitian ini, kontrol 

perilaku persepsian terhadap sertifikasi Chartered Accountant 

merupakan persepsi masing-masing mahasiswa terhadap faktor 

dukungan yang harus dimiliki untuk dapat memperoleh 

sertifikasi Chartered Accountant. Dukungan dalam memperoleh 

sertifikasi Chartered Accountant dapat berupa kepemilikan 

kemampuan di bidang akuntansi serta faktor finansial. Selain 

itu, dalam penelitian ini, kontrol perilaku persepsian terhadap 

sertifikasi Chartered Accountant juga merupakan tanggapan 

masing-masing mahasiswa terhadap kepemilikan dukungan 

tersebut untuk dapat memperoleh sertifikasi Chartered 

Accountant. 

Pengukuran variabel kontrol perilaku persepsian terhadap 

pengambilan sertifikasi Chartered Accountant dilakukan dengan 

memberikan 4 item pertanyaan dalam kuesioner, dimana item 

pertanyaan antara nomor ganjil dengan nomor genap saling 
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berkaitan satu sama lain, yang menanyakan mengenai tanggapan 

partisipan terkait kontrol perilaku persepsian terhadap sertifikasi 

Chartered Accountant dalam mengambil sertifikasi Chartered 

Accountant. Pengukuran variabel kontrol perilaku persepsian 

terhadap sertifikasi Chartered Accountant ini menggunakan 

skala likert, dimana terdiri dari 5 skala pilihan jawaban dalam 

kuesioner, meliputi: skala 1 untuk pilihan jawaban sangat tidak 

setuju, skala 2 untuk pilihan jawaban tidak setuju, skala 3 untuk 

pilihan jawaban netral, skala 4 untuk pilihan jawaban setuju, dan 

skala 5 untuk pilihan jawaban sangat setuju. Dengan kondisi 

pertanyaan yang saling berkaitan antara pertanyaan nomor ganjil 

dengan pertanyaan nomor genap, dimana jika pertanyaan nomor 

ganjil menunjukkan hasil jawaban sangat setuju dan pertanyaan 

nomor genap menunjukkan hasil jawaban sangat tidak setuju, 

maka dalam pengukuran variabel kontrol perilaku persepsian 

terhadap pengambilan sertifikasi Chartered Accountant, hasil 

jawaban dari pertanyaan nomor ganjil harus direcoding menjadi 

satu atau mengikuti hasil jawaban dari pertanyaan nomor genap. 

Akan tetapi, jika hasil pilihan jawaban antara pertanyaan nomor 

ganjil dan pertanyaan nomor genap menunjukkan hasil pilihan 

jawaban yang sama, maka pengukuran langsung menggunakan 

hasil pilihan jawaban tersebut.  



39 
 

 
 

Dengan demikian, semakin tinggi skor yang diperoleh, 

maka semakin tinggi pula faktor dukungan yang harus dimiliki 

mahasiswa untuk dapat memperoleh sertifikasi Chartered 

Accountant serta masing-masing mahasiswa juga semakin 

menyetujui terkait ketersediaan faktor pendukung tersebut untuk 

dapat memperoleh sertifikasi Chartered Accountant. Faktor 

pendukung dalam memperoleh sertifikasi Chartered Accountant 

dapat berupa kepemilikan kemampuan di bidang akuntansi serta 

faktor finansial. 

3.5  Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.5.1  Uji Validitas  

Uji validitas berguna untuk mengukur ketepatan alat ukur 

yang digunakan dalam mencapai sasaran ukur (Jogiyanto, 2013). Uji 

validitas dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur apakah 

pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner mengenai keyakinan diri, 

sikap pada sertifikasi Chartered Accountant, norma subjektif, serta 

kontrol perilaku persepsian terhadap sertifikasi Chartered 

Accountant valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan 

variabel yang akan diukur. Uji validitas instrumen dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted 

dengan nilai Cronbach’s Alpha instrumen. Suatu indikator dalam 

kuesioner dinyatakan valid apabila indikator tersebut memiliki nilai 
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Cronbach’s Alpha If Item Deleted lebih kecil dari nilai Cronbach’s 

Alpha instrumen. Apabila suatu indikator dalam kuesioner memiliki 

nilai Cronbach’s Alpha If Item Deleted yang lebih besar dari nilai 

Cronbach’s Alpha instrumen, maka indikator dinyatakan tidak valid 

(Muniarti dkk., 2013). 

3.5.2  Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas berguna untuk mengukur keandalan dan 

konsistensi alat pengukur variabel (Jogiyanto, 2013). Suatu 

instrumen dapat dikatakan reliabel jika jawaban dari setiap masing-

masing orang dapat konsisten dan stabil dari waktu ke waktu, selama 

aspek yang diukur tidak berubah. Suatu instrumen dapat dikatakan 

semakin handal apabila semakin tinggi nilai Cronbach’s Alpha. 

Berikut ini merupakan pembagian tingkat mengungkapkan data 

berdasarkan nilai Cronbach’s Alpha (Murniati dkk, 2013), yaitu: 

a. Nilai Cronbach’s Alpha > 0,9 maka instrumen memiliki 

reliabilitas yang sempurna 

b. Nilai Cronbach’s Alpha 0,7 – 0,9 maka instrumen memiliki 

reliabilitas yang tinggi 

c. Nilai Cronbach’s Alpha 0,5 – 0,7 maka instrumen memiliki 

reliabilitas yang moderat 

d. Nilai Cronbach’s Alpha < 0,5 maka instrumen memiliki 

reliabilitas yang rendah 
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3.6  Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk melihat apakah persamaan 

regresi yang didapat sudah tepat dalam estimasi, tidak bias dan konsisten 

(Murniati dkk., 2013). Dengan melakukan uji asumsi klasik maka dapat 

diketahui bahwa persamaan garis regresi yang diperoleh adalah linier dan 

dapat digunakan. Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji 

normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. 

3.6.1  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel 

dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak normal (Ghozali, 

2011). Model regresi yang baik yaitu memiliki distribusi normal. 

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan Uji Kolmogorov-

Smirnov. Uji normalitas dapat dikatakan normal jika nilai sig 

Kolmogorov-Smirnov > 0,05. 

3.6.2  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dari 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut 

homoskedastisitas, namun jika dalam satu pengamatan ke 

pengamatan lain terdapat perbedaan maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi 

yang bersifat homoskedastisitas (Ghozali, 2011). Pengujian 
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heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

Glejser. Jika signifikansi dari variabel bebas lebih besar dari 0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).  

3.6.3  Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas yaitu pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen pada model regresi. Jika terjadi korelasi, maka terjadi 

masalah multikolinearitas (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik 

adalah model yang tidak mengandung korelasi antar variabel 

independen. 

Ada tidaknya dapat dideteksi dengan melihat dari besarnya 

tolerance value dan Variance Inflation Factor. Jika nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan tolerance value lebih 

besar dari 0,1 maka model regresi dapat dikatakan terbebas dari 

multikolinearitas (Ghozali, 2011). 

3.7  Uji Hipotesis 

3.7.1  Persamaan Regresi 

Uji ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel keyakinan 

diri, sikap terhadap perilaku, norma subjektif, serta kontrol perilaku 

persepsian terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk mengambil 

sertifikasi Chartered Accountant. Model persamaan regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

N = α + b1KD + b2S + b3NS + b4KPP + e 
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Keterangan:   

N : Niat mahasiswa akuntansi untuk mengambil sertifikasi 

Chartered Accountant  

α  : Konstanta 

b1-b4  : Koefisien regresi 

KD  : Keyakinan diri 

S  : Sikap terhadap perilaku 

NS  : Norma subjektif 

KPP   : Kontrol perilaku persepsian 

e  : Eror 

3.7.2  Alat Uji Statistik yang Digunakan 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian 

statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel 

independen terhadap variabel dependen ini adalah uji regresi 

(Jogiyanto, 2013). Uji regresi dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi statistik SPSS. Pengujian ini dilakukan dengan meregresikan 

variabel independen dan variabel dependen, yang kemudian hasil 

regresi akan menunjukkan tingkat signifikansi hubungan antar 

variabel.   

3.7.3  Menentukan Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 90% dengan tingkat error yang dapat ditoleransi sebesar 10%. 
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3.7.4  Menghitung Nilai Statistik 

Penghitungan nilai statistik menggunakan SPSS sebagai 

program komputer dalam menghitung nilai statistik dari semua data 

yang telah diperoleh. 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur manfaat 

suatu model dengan mengukur kemampuan x dalam 

memprediksi y. Nilai adjusted R2 selalu berada di kisaran 0-1 

(Ghozali, 2011) 

b. Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka variabel - 

variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi 

variabel dependen. 

c. Uji t  

Uji t menunjukan apakah terdapat pengaruh masing – 

masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.7.5  Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Guna mendapatkan nilai uji kritis dengan α = 10%, 

digunakan program SPSS sebagai program yang membantu analisa 

data.  
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3.7.6  Menginterpretasikan Hasil 

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai t 

hitung dengan t tabel atau dengan cara menentukan signifikansinya 

pada nilai alpha 10% dan hipotesis berarah. Jika t hitung memiliki 

nilai lebih besar daripada t tabel (+1,28), maka hipotesis dinyatakan 

akan diterima.  

a. Jika t hitung > t tabel (+1,28), maka H0 ditolak dan Ha diterima.    

b. Jika t hitung < t tabel (+1,28), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 


