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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Responden merupakan hal yang terpenting dalam komponen dalam 

penelitian terutama yang digunakan peneliti adalah data primer yang 

diambil secara langsung. Adapaun tabel yang terkait dalam jumlah serta 

sample yang digunakan dalam penelitian. 

Tabel 4.1 

Gammbaran Umum Responden 

Nama Universitas N P 
Sampel 

Minimal 

Jumlah 

Sampel 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

1.038 

9,47% 9 10 

Universitas Diponegoro 1.069 
9,86% 10 10 

Universitas Negeri 

Semarang 

939 

8,66% 9 9 

Universitas Dian 

Nuswantoro 

1.265 

11,66% 12 12 

Universitas Stikubank 1.648 
15,19% 15 15 

Universitas Semarang 537 
4,95% 5 5 

Universitas Islam Sultan 
1.876 

17,30% 17 17 
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Agung 

Universitas 17 Agustus 

1945  

879 

8,10% 8 8 

Universitas 

Muhammaddiah  

327 

3,15% 3 3 

Universitas Wahid 

Hasyim  

594 

5,48% 5 5 

Universitas AKI 111 
1,02% 1 1 

Universitas Pandanaran 563 
5,19% 5 5 

Jumlah 10.846  99 100 

    Sumber : Lampiran 2 

Penltiian ini menggunakan respoden mahasiswa S1 Akuntansi yang 

berkuliah di 12 Universitas, diantaranya Universitas Katolik Soegijapranata, 

Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Dian 

Nuswantoro, Universitas Stikubank, Universitas Semarang, Universitas 

Islam Sultan Agung, Universitas 17 Agustus 1945, Universitas 

Muhammaddiah, Universitas Wahid Hasyim, Universitas AKI, Universitas 

Pandanaran. Sample minimal yang digunakan dalam pada penelitian ini 

berjumlah 99 mahasiswa-mahasiswi Akuntansi dengan proporsi mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata sebesar 9,47% atau sebanyak 10 

mahasiswa, Universitas Diponegoro sebesar 9,86% atau sebanyak 10 

mahasiswa, Universitas Negeri Semarang sebesar 8,66% atau sebanyak 9 

mahasiswa, Universitas Dian Nuswantoro sebesar 11,66% atau sebanyak 12 
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mahasiswa, Universitas Stikubank sebesar 15,19% atau sebanyak 15 

mahasiswa, Universitas Semarang sebesar 4,95% atau sebanyak 5 

mahasiswa, Universitas Islam Sultan Agung sebesar 17,30% atau sebanyak 

17 mahasiswa, Universitas 17 Agustus 1945 sebesar 8,10% atau sebanyak 8 

mahasiswa, Universitas Muhammadiah sebesar 3,15% atau sebanyak 3 

mahasiswa, Universitas Wahid Hasyim sebesar 5,48% atau sebanyak 5 

mahasiswa, Universitas AKI sebesar 1,02% atau sebanyak 1 mahasiswa, 

dan Universitas Pandanaran sebesar 5,19% atau sebanyak 5 mahasiswa. 

Jumlah responden yang didapatkan 100 mahasiswa-mahasiswi yang berasal 

dari 12 Universitas yang ada di Semarang. 

4.2. Jenis Kuesioner 

Alat pengumpulan data responden menggunakan kuesioner dan google 

formulir. Terdapat responden yang mengisi kuesioner dan google formulir. 

Berikut adalah rincian distribusi penyebarannya. 

Tabel 4.2 

Jenis Kuesioner 

Jenis Kuesioner Jumlah Persentae 

Google Form 44 44% 

Kuesioner 56 56% 

Total 100 100% 

Sumber : Lampiran 3 
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Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah responden yang mengisi 

kuesioner dan google formulir masing-masing berjumlah 56 dan 44 

responden. 

Tabel 4.3 

Peminatan Menjadi Akuntan Publik 

 

Minat Menjadi 

Akuntan Publik 

Jumlah Persentae 

YA 91 91% 

TIDAK 9 9% 

Total 100 100% 

Sumber : Lampiran 3 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa responden yang menjawab Ya dan Tidak 

berdasarkan minatnya menjadi akutan publik masing-masing 91 dan 9. 

Untuk persentasenya masing-masing yaitu 91% dan 9%. Sehingga total 

jumlah 100 responden yang menjawab kuesioner. 

4.3. Deskripsi Responden 

Deskripsi responden terdiri dari usia, jenis kelamin, dna jurusan. Dimana 

ketiga tersebut merupakan gambara deskripsi persebaran responden yang 

bisa menjadi sebuah informasi bagi peneliti dan pembaca. 
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Tabel 4.4 

Demografi Responden 

Ukuran Jumlah Presentase N 

USIA 17-21 Tahun 78 78% 

100 22-25 Tahun 21 21% 

>25 Tahun 1 1% 

JENIS 

KELAMIN 

Laki-Laki 31 31% 
100 

Perempuan 69 69% 

JURUSAN Akuntansi 
100 100% 100 

        Sumber : Lampiran 3 

Pada tabel 4.4 diatas dalam penelitian “Analisis Faktor-faktor Yang 

Dapat Mempengaruhi Minat Mahasiswa Jurusan Akuntansi Terhadap 

Pemilihan Karir Menjadi Akuntan Publik. “ yang menggunakan 100 sample 

dari 12 universitas terdapat demografi responden yang terdiri dari Usia, 

jenis kelamin, dan jurusan. Dari 100 sample usia umur 17-21 tahun 

berjumlah 78 dengan presentase 78%, usia 22-25 tahun jumlah 21 dengan 

presentase 21%, dan umur diatas 25 tahun berjumlah 1 dengan presentase 

1%.  

Sedangkan untuk jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan 

perempuan, reponden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 31 dengan 

tingkat presentase 31%, dan perempuan sebanyak 69 dengan tingkat 

presentase 69% dengan total jumlah sample 100. Untuk Jurusan sendiri, 
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peneliti menggunakan jurusan akuntansi dengan sample 100 yang 

didapatkan peneliti berjumlah 100 dengan tingkat presentase 100%. 

4.4. Uji Validitas  

Uji Validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur valid / 

tidaknya suatu pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Dalam pengujian 

Validitas, peneliti menggunakan metode Pearson Product Moment, dimana 

metode dengan cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Kuesioner 

dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel ( R hit > R tabel ). 

Tabel 4.5 

Tabel Uji Validitas Parental Influence Tahap 1 

Variabel Indikator R Hitung R Tabel Kesimpulan 

Parental 

Influence 

Item_1 0.541 0.1654 Valid 

Item_2 0.794 0.1654 Valid 

Item_3 0.852 0.1654 Valid 

Item_4 0.779 0.1654 Valid 

 Sumber : Lampiran 4.1 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, Dapat kita lihat dari uji validitas 

Variable Independen Parental Influence menunjukkan Item_1 R hitung 

sebesar 0,541 > R tabel 0,1654, Item_2 menunjukkan R hitung sebesar 

0,794 > R tabel 0,1654, Item_3 menunjukkan R hitung sebesar 0,852 > R 

tabel 0,1654, dan Item_4 menunjukkan R hitung sebesar 0,779 > R tabel 

0,1654. Sehingga dapat disimpulkan Variabel Independen Parental 
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Influence yang terdiri dari 4 pertanyaan dinyatakan valid karena semua nilai 

R hitung lebih besar daripada R tabel.  

Tabel 4.6 

Tabel Uji Validitas Nilai Intrinsik Tahap 1 

Variabel Indikator R Hitung R Tabel Kesimpulan 

Nilai Intrinsik 

Item_1 0.766 0.1654 Valid 

Item_2 0.772 0.1654 Valid 

Item_3 0.783 0.1654 Valid 

Item_4 0.767 0.1654 Valid 

 Sumber : Lampiran 4.2 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, Dapat kita lihat dari uji validitas 

Variable Independen Nilai Intrinsik menunjukkan Item_1 R hitung sebesar 

0,766 > R tabel 0,1654, Item_2 menunjukkan R hitung sebesar 0,772 > R 

tabel 0,1654, Item_3 menunjukkan R hitung sebesar 0,783 > R tabel 0,1654, 

dan Item_4 menunjukkan R hitung sebesar 0,767 > R tabel 0,1654. 

Sehingga dapat disimpulkan Variabel Independen Nilai Intrinsik yang 

terdiri dari 4 pertanyaan dinyatakan valid karena semua nilai R hitung lebih 

besar daripada R tabel.  

Tabel 4.7 

Tabel Uji Validitas Persepsi Mahasiswa Tahap 1 

Variabel Indikator R Hitung R Tabel Kesimpulan 

Persepsi Item_1 0.572 0.1654 Valid 
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Mahasiswa Item_2 0.615 0.1654 Valid 

Item_3 0.593 0.1654 Valid 

Item_4 0.673 0.1654 Valid 

Item_5 0.590 0.1654 Valid 

Item_6 0.659 0.1654 Valid 

Item_7 0.685 0.1654 Valid 

 Sumber : Lampiran 4.3 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, Dapat kita lihat dari uji validitas 

Variable Independen Persepsi Mahasiswa menunjukkan Item_1 R hitung 

sebesar 0,572 > R tabel 0,1654, Item_2 menunjukkan R hitung sebesar 

0,615 > R tabel 0,1654, Item_3 menunjukkan R hitung sebesar 0,593 > R 

tabel 0,1654, Item_4 menunjukkan R hitung sebesar 0,673 > R tabel 0,1654, 

Item_5 menunjukkan R hitung sebesar 0,590 > R tabel 0,1654, Item_6 

menunjukkan R hitung sebesar 0,659 > R tabel 0,1654, dan Item_7 

menunjukkan R hitung sebesar 0,685 > R tabel 0,1654. Sehingga dapat 

disimpulkan Variabel Independen Persepsi Mahasiswa  yang terdiri dari 7 

pertanyaan dinyatakan valid karena semua nilai R hitung lebih besar 

daripada R tabel. 

Tabel 4.8 

Tabel Uji Validitas Pelatihan Profesional Tahap 1 

Variabel Indikator R Hitung R Tabel Kesimpulan 

Pelatihan Item_1 0.753 0.1654 Valid 
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Profesional Item_2 0.871 0.1654 Valid 

Item_3 0.861 0.1654 Valid 

Item_4 0.649 0.1654 Valid 

 Sumber : Lampiran 4.4 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, Dapat kita lihat dari uji validitas 

Variable Independen Pelatihan Profesional menunjukkan Item_1 R hitung 

sebesar 0,753 > R tabel 0,1654, Item_2 menunjukkan R hitung sebesar 

0,871 > R tabel 0,1654, Item_3 menunjukkan R hitung sebesar 0,861 > R 

tabel 0,1654, dan Item_4 menunjukkan R hitung sebesar 0,649 > R tabel 

0,1654. Sehingga dapat disimpulkan Variabel Independen Pelatihan 

Profesional  yang terdiri dari 4 pertanyaan dinyatakan valid karena semua 

nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. 

Tabel 4.9 

Tabel Uji Validitas Pertimbangan Pasar Kerja Tahap 1 

Variabel Indikator R Hitung R Tabel Kesimpulan 

Pertimbangan 

Pasar Kerja 

Item_1 0.790 0.1591 Valid 

Item_2 0.850 0.1591 Valid 

Item_3 0.850 0.1591 Valid 

Item_4 0.740 0.1591 Valid 

 Sumber : Lampiran 4.5 
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Berdasarkan tabel 4.9 diatas, Dapat kita lihat dari uji validitas 

Variable Independen Pertimbangan Pasar Kerja menunjukkan Item_1 R 

hitung sebesar 0,790 > R tabel 0,1654, Item_2 menunjukkan R hitung 

sebesar 0,850 > R tabel 0,1654, Item_3 menunjukkan R hitung sebesar 

0,850 > R tabel 0,1654, dan Item_4 menunjukkan R hitung sebesar 0,740 > 

R tabel 0,1654. Sehingga dapat disimpulkan Variabel Independen 

Pertimbangan Pasar Kerja  yang terdiri dari 4 pertanyaan dinyatakan valid 

karena semua nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. 

4.5. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan alat uji untuk memastikan suatu kuesioner 

variabel independen dalam suatu penelitian dapat diandakan serta mampu 

mengungkapkan informasi yang sebenarnya. Pada penelitian ini, peneliti 

dalam menguji reliabilitas menggunakan metode Cronbach’s Alpha. 

Menurut Azwar (2000) uji reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil 

ukur variabel, dimana semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati angka 

1,00 artinya semakin tinggi reliabilitasnya. Pengujian ini, reliable jika nilai 

pengujiannya lebih dari 0,06. 

Tabel 4.10 

Tabel Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach‘s 

Alpha 

Kesimpulan 

Parental Influence 0.734 Reliabel 

Nilai Intrinsik 0.771 Reliabel 
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Persepsi Mahasiswa 0.740 Reliabel 

Pelatihan Profesional 0.793 Reliabel 

Pertimbangan Pasar 

Kerja 
0.820 Reliabel 

     Sumber : Lampiran 4 

Berdasarkan hasil tabel pengujian realibilitas yang ada di tabel 4.10 

dengan peneliti menggunakan metode Cronbach’s Alpha. Nilai Cronbach’s 

Alpha dinyatakan realibel >0,6. Variabel Independen Parental Influence 

sebesar 0,734 > 0,6, Nilai Intrinsik sebesar 0,771 > 0,6, Persepsi Mahasiswa 

sebesar 0,740 > 0,6, Pelatihan Profesional sebesar 0,793 > 0,6, dan 

Pertimbangan Pasar Kerja 0,820 > 0,6. Sehingga dapat disimpulkan kelima 

variabel Realibel atau Realibilitas Tinggi. 

4.6. Uji Statistik Deskriptif 

Pengujian ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data 

responden yang sudah didapat. Dalam uji statistik deksriptif ini, peneliti 

menggolongkan berdasarkan kisaran teoritis, kisaran aktual, mean, dan 

rentang skala. 

Rentang Skala = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚−𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢m 

                                      𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝐾𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 

Pada bagian ini, akan diuraikan tentang statistik deskriptif dari data 

penelitian, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.11 

Tabel UjiStatistik Deskriptif 

  

Sumber : Lampiran 5 

Berdasarkan hasil tabel stastistik deskriptif pada tabel 4.11, dapat kita 

lihat Variable : 

1.  Parental Influence (PI) dengan sample 100 memiliki skor mean 

adalah 14,29. Dalam skor tersebut dapat disimpulkan bahwa Parental 

Influence memiliki kategori yang Sedang artinya pengaruh orang tua cukup 

 N Teoriti

s 

Aktual Mean Rendah Sidang Tinggi Keterangan 

PI 100 4 – 20 5 - 20 14,29 4 – 9,33 9,33 – 14,66 14,66 - 20 Sedang 

NI 100 4 – 20 5 - 20 15,75 4 – 9,33 9,33 – 14,66 14,66 - 20 Tinggi 

PM 100 7 – 35 19 - 35 28,31 7 – 16,33 16,33 – 25,66 25,66 - 35 Tinggi 

PP 100 4 – 20 12 - 20 16,93 4 – 9,33 9,33 – 14,66 14,66 - 20 Tinggi 

PPK 100 4 - 20 8 - 20 16,05 4 – 9,33 9,33 – 14,66 14,66 - 20 Tinggi 

Y 100 0 – 1 0 - 1 0,94 0 – 0,33 0,33 – 0,66 0,66 - 1 Tinggi 

Valid 

N 

100         
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baik dalam mereferensi anaknya untuk memilih karir menjadi akuntan 

publik. 

2. Nilai Intrinsik (NI) dengan sample 100 memiliki skor mean adalah 

15,57. Dalam skor tersebut dapat disimpulkan bahwa Nilai Intrinsik 

memiliki kategori yang Tinggi artinya faktor nilai intrinsik yang berasal dari 

dalam diri sendiri yang meliputi intelektual, kerja yang dinamis, kreativitas, 

dan kebebasan cara penyelesaian tugas sehingga dapat meningkatkan 

semangat dalam bekerja sehingga seseorang untuk memilih karir menjadi 

akuntan publik. 

3. Persepsi Mahasiswa (PM) dengan sample 100 memiliki skor mean 

adalah 28,31. Dalam skor tersebut dapat disimpulkan bahwa Persepsi 

Mahasiswa memiliki kategori yang Tinggi artinya seseorang dalam 

melakukan tindakan menafsirkan informasi tentang gambaran dan 

pemahaman tentang lingkungan menjadi profesi akuntan public baik. 

4. Pelatihan Profesional (PP) dengan sample 100 memiliki skor mean 

adalah 16,93. Dalam skor tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelatihan 

Profesional memiliki kategori yang Tinggi artinya Pelatihan Profesional 

yang berhubungan dengan peningkatan keahlian seseorang terhadap prestasi 

menjadikan salah satu faktor seseorang untuk memilih karir menjadi 

akuntan publik. 

5. Pertimbangan Pasar Kerja (PPK) dengan sample 100 memiliki skor 

mean adalah 16,05. Dalam skor tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Pertimbangan Pasar Kerja memiliki kategori yang Tinggi artinya seseorang 
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dalam mempertimbangkan kerja menjadi akuntan publik direspon secara 

baik faktor untuk mempengaruhinya. 

6. Pemilihan karir menjadi akuntan publik (Y) dengan sample 100 

memiliki skor mean adalah 0,94. Dalam skor tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Variabel Dependen yaitu Pemilihan Karir menjadi akuntan publik  

memiliki kategori yang Tinggi artinya rata-rata responden cenderung untuk 

menginginkan untuk menjadi profesi menjadi akuntan publik. 

4.7. Uji Asumsi Klasik 

4.6.1. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan 

untuk menguji apakah ada gejala multikolinearitas pada variabel 

independen (Parental Influence, Nilai Intrinsik, Persepsi Mahasiswa, 

Pelatihan Profesional, Pertimbangan Pasar Kerja). Pengujian ini 

dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Apabila nilai tolerance ≤ 0.1 dan nilai VIF ≥ 10 maka terjadi 

gejala multiolinearitas. Sebaliknya jika nilai Tolerance ≥ 0.1 dan nilai 

VIF ≤ 10 berarti tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas . 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

Parental Influence 

( X1 ) 
0.894 1.118 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Nilai Intrinsik 0.679 1.473 Tidak Terjadi 
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 ( X2 ) Multikolinearitas 

Persepsi Mahasiswa 

( X3 ) 
0.548 1.823 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Pelatihan Profesional 

( X4 ) 
0.776 1.289 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

Pertimbangan Pasar 

Kerja ( X5 ) 
0.687 1.456 

Tidak Terjadi 

Multikolinearitas 

      Sumber : Lampiran 6 

Pada tabel 4.12 , menunjukkan Variabel Parental Influence (PI) 

memiliki tolerance sebesar 0,894 > 0,1 dan VIF 1,118 < 10, Variabel 

Nilai Intrinsik  (NI) memiliki tolerance sebesar 0,679 > 0,1 dan VIF 

1,1473 < 10, Variabel Persepsi Mahasiswa (PM) memiliki tolerance 

sebesar 0,548 > 0,1 dan VIF 1,1823 < 10, Variabel Pelatihan 

Profesional (PP) memiliki tolerance sebesar 0,776 > 0,1 dan VIF 

1,289 < 10, dan Variabel Pertimbangan Pasar Kerja (PPK) memiliki 

tolerance sebesar 0,687 > 0,1 dan VIF 1,456 < 10. Sehingga dapat 

disimpulkan kelima Variabel Independen Tidak Terjadi 

Multikolinearitas.  

4.6. Pengujian Hipotesis  

4.6.1. Pengujian Kelayakan Model 

Untuk langkah awal untuk mengetahui dan menilai suatu 

model regresi logistik merupakan model sudah tepat, kita menguji 

dahulu bentuk kecocokan atau kelayakan model secara keseluruhan. 

Kelayakan model regresi logistik ini menggunakan Hosmer and 
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Lemeshow’s Goodness of  Fit Test. Dimana model mampu 

memprediksi nilai observasinya serta dapat dikatakan model tersebut 

dapat diterima jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Test > 0,1. Sebaliknya apabila nilai Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test < 0,1 maka ditolak. 

Tabel 4.13 

Hosmer and Lemeshow’s Test 

Chi-Square Df Sig. 

0,550 8 1,00 

             Sumber : Lampiran 7 

Pada tabel 4.13 bahwa nilai output yang dihasilkan dari 

pengujian menunjukkan nilai statistik Hosmer and Lameshow’s 

Goodness of Fit Test sebesar 0,550 dengan probabilitas signifikansi 

1.00, dimana nilai tersebut lebih besar dari alpha (> 0,1). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa model fit ini baik serta dapat 

diterima. Hal ini menunjukkan variabel X (independen) dapat 

digunakan untuk memprediksi varibel Y (dependen). 

Tabel 4.14 

Tabel Klasifikasi 

Observasi Prediksi 

Minat Menjadi Akuntan 

Publik ( Y ) 

Persentase 
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 0 1  

Minat Menjadi 

Akuntan Publik ( Y ) 

0 

3 3 50.0 

1 1 93 98.9 

Overall Percentage   96.0 

        Sumber : Lampiran 7 

Pada Tabel 4.14 menunjukkan kekuatan prediksi model regresi 

logistik yang menjelaskan bahwa model yang ada memiliki, 

mahasiswa-mahasiswi memilih menjadi akuntan publik sebesar 

98,9%. Hal ini menujukkan bahwa dari total 94 kuesioner, terdapat 

93 kuesioner yang diprediksi memilih menjadi akuntan publik. 

Sedangkan kekuatan prediksi dari model dari model regresi tersebut 

dalam memprediksi kemungkinan mahasiswa-mahasiswi tidak 

memilih menjadi akuntan publik sebesar 50%. Berarti bahwa hal ini 

menggunakan model regresi, terdapat 3 kuesioner yang diprediksi. 

Sehingga secara keseluruhan terdapat 96% dapat diprediksi oleh  

model regresi logistik dan dapat dikatakan model ini Baik. 

4.6.2. Menilai model Fit dengan menggunakan -2 log likelihood. 

Tabel 4.15 

Tabel Iteratiom History -2 log Likelihood Block 0 
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Iteration  -2 log Likelihood Chi Square Tabel 

( df-1 ) 

1 52,870 117,41 

2 45,943 117,41 

3 45,401 117,41 

4 45,394 117,41 

5 45,934 117,41 

          Sumber : Lampiran 7 

Pada tabel 4.15 Iteration History diatas, dapat kita ketahui nilai -

2 log likelihood tanpa variabel independen didapatkan sebesar 

52,970 dan kemudian dibandingkan dengan Chi Square Tabel 

sebesar 117,41, artinya persamaan binary logistik tanpa variabel 

independen dapat dikatakan  Fit. 

Tabel 4.16 

Tabel Iteratiom History -2 log Likelihood Block 1 

Iteration  -2 log Likelihood Chi Square Tabel  

( df – 6 ) 

1 45,538 111,94 

2 30,062 111,94 

3 22,762 111,94 
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4 19,080 111,94 

5 17,783 111,94 

6 17,562 111,94 

7 17,552 111,94 

8 17,552 111,94 

9 17,552 111,94 

Sumber : Lampiran 7 

Pada tabel 4.16 diatas menunjukkan nilai -2 log likelihoodnya 

setelah dimasukkan variabel 1 hingga 9 menunjukkan penurunan. 

Nilai tertinggi -2 log likelihood sebesar 45,538 dan nilai terendah -2 

log likelihood sebesar 17,552 kemudian dibandingkan dengan Chi 

Square Tabel (df–6) sebesar 111,94, sehingga dapat dikatakan 

bahwa persamaan binary logistik dengan memasukkan variabel 

independen Layak Digunakan. 

4.6.3. Model Summary “ Nagelkerke R Square “ 

Tabel 4.17 

Tabel Nagelkerke R Square 

-2 log Likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

17,552* 0,243 0,666 

Sumber : Lampiran 7 
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Tabel 4.17 menujukkan besarnya variasi prediksi variabel 

independen terhadap variabel dependen yang dilihat dari nilai 

Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,666 yang 

artinya variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

independen sebesar 66,6% sedangkan sisanya 33,4% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain diluar penelitian. 

4.7. Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian ini digunakan untuk menguji signifikansi konstanta 

dan setiap variabel independen dapat mempengaruhi terhadap variabel 

dependen. Nilai signifikansi dapat dilihat dari Variables in the Equation 

dan dapat dikatakan diterima jika nilai Sig < dari alpha (0,1). 

Tabel 4.18 

Tabel Variables in the Equation 

 B S.E. Waid Df Sig. Hipotesis 

PI 0,605 0,279 4,707 1 0,030 Diterima 

NI 0,361 0,263 1,877 1 0,171 Ditolak 

PM 0,374 0,286 1,708 1 0,191 Ditolak 

PP -0,842 0,501 2,828 1 0,093 Diterima 

PPK 1,130 0,456 6,127 1 0,013 Diterima 

 Sumber : Lampiran 7 

Hasil Pengujian regresi ditunjukkan sebagai berikut : 
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Hipotesis 1 : 

Setelah dilakukan pengujian regresi logistik nilai p-value / sig 

Parental Influence sebesar 0,030. Yang artinya nilai sig lebih kecil 

dari alpha 0,030 < 0,1. Maka dapat disimpulkan Hipotesis 1 

diterima. 

Hipotesis 2 : 

Setelah dilakukan pengujian regresi logistik nilai p-value / sig Nilai 

Intrinsik sebesar 0,171. Yang artinya nilai sig lebih kecil dari alpha 

0,171 < 0,1. Maka dapat disimpulkan Hipotesis 2 ditolak.  

Hipotesis 3 : 

Setelah dilakukan pengujian regresi logistik nilai p-value / sig Nilai 

Intrinsik sebesar 0,191. Yang artinya nilai sig lebih kecil dari alpha 

0,191 < 0,1. Maka dapat disimpulkan Hipotesis 3 ditolak  

Hipotesis 4 : 

Setelah dilakukan pengujian regresi logistik nilai p-value / sig Nilai 

Intrinsik sebesar 0,093. Yang artinya nilai sig lebih kecil dari alpha 

0,093 < 0,1. Maka dapat disimpulkan Hipotesis 4 diterima.  

Hipotesis 5 : 

Setelah dilakukan pengujian regresi logistik nilai p-value / sig Nilai 

Intrinsik sebesar 0,013. Yang artinya nilai sig lebih kecil dari alpha 

0,013 < 0,1. Maka dapat disimpulkan Hipotesis 5 diterima.  
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4.8. Pembahasan 

4.8.1.  Parental Influence berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan publik. 

Pada Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Parental 

Influence berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

publik. Dari pengujian Hipotesis yang menggunakan uji regresi 

logisitik didapatkan nilai signifikansi variabel independen Parental 

Influence sebesar 0,030 lebih kecil dari alpha 0,1.  

Hal ini menunjukkan bahwa karir anak dapat ditentukan dari 

adanya pengaruh orang tua itu sendiri. Karena orang tua merupakan 

sosok seseorang yang dikagumi anak sejak kecil. Pada penelitian ini, 

orang yang terpenting bagi mahasiswa dalam memilih karir yaitu 

orang tua. Mahasiswa yang memilih menjadi akuntan publik rata-rata 

brerpendapat serta setuju bahwa pandangan orang tua itu sangat 

penting dalm memberikan referensi untuk karir yang dipilihnya nanti. 

Sedangkan mahasiswa yang memilih karir sebagai non akuntan publik 

rata-rata berpendapat serta kurang setuju jika orang tua kurang 

mempengaruhi dalam pemilihan karir. 

Hasil dari hipotesis peneltiain ini didukung juga dengan adanya 

teori motivasi secara eksternal yaitu dari orang tua yang memberikan 

pengaruh dan cenderung menunjukkan harapan kelak anaknya sukses 

dalam pemilihan karir. Sehingga semakin tinggi pengaruh orang tua 

dalam mereferensi anak akan semakin membuat mahasiswa memilih 
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profesi menjadi akuntan publik. Selain itu di dukung dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Hermawan et al., (2018) yang 

menyatakan terdapat pengaruh Parental Influence terhadap pemilihan 

karir sebagai akuntan publik dikarenakan Parental Influence suatu 

komponen dari TRA model yang mencerminkan subjective norms. 

4.8.2. Nilai Intrinsik berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan publik. 

Pada hipotesis yang kedua pada peneltiian ini bahwa Variabel 

Independen Nilai Intrinsik tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan publik. Dari pengujian Hipotesis yang menggunakan 

uji regresi logisitik didapatkan nilai signifikansi variabel independen 

Nilai Intrinsik sebesar 0,171 lebih besar dari alpha 0,1. 

Hal ini menunjukan bahwa nilai intrinsik yang ada didalam diri 

mahasiswa sendiri yang secara langsung diterima orang tersebut 

terhadap suatu profesi yang dijalaninya. Pada penelitian ini 

menunjukkan mahasiswa akuntansi beranggapan bahwa profesi 

menjadi akuntan publik bukan profesi yang dapat memberikan 

tantangan intelektual, memiliki suasana kerja yang dinamis, menuntut 

kreativitas, dan memberikan kebebasan cara penyelesaian tugas. Nilai-

nilai yang ada dalam nilai intrinsik tersebut tidak menjadi perhatian 

utama oleh mahasiswa akuntansi dalam memilih karir menjadi 

akuntan publik dan dari nilai tersebut juga tidak menjadi pendorong 

minatnya dalam bekarir menjadi akuntan publik. Selain itu juga 
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kurangnya ambisi mahasiswa untuk berkembang, kurang menyukai 

tantangan membuat mahasiswa tidak memperhatikan nilai intrinsik. 

Sehingga semakin mahasiswa menyukai tantangan dan suasana kerja 

yang dinamis, maka semakin tinggi pula nilai intrinsik yang akan 

cenderung memberikan kepuasan dalam memilih menjadi akuntan 

publik. 

Hal ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Siskayani & Saitri (2017) yang menyatakan nilai intrinsik tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi menjadi 

akuntan publik. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Senoadi (2015) yang menyatakan bahwa nilai intrinsik 

tidak berpengaruh positif terhadap variabel pemilihan karir sebagai 

akuntan publik.  

4.8.3. Persepsi Mahasiswa berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan publik. 

Pada hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah persepsi 

mahasiswa mengenai karir menjadi akuntan publik tidak memiliki 

pengaruh. Dari pengujian Hipotesis yang menggunakan uji regresi 

logisitik didapatkan nilai signifikansi variabel independen Persepsi 

Mahasiswa sebesar 0,191 lebih besar dari alpha 0,1. 

Pada penelitian ini menunjukkan persepsi mahasiswa 

merupakan tindakan menafsirkan informasi tentang gambaran dan 

pemahaman tentang lingkungan menjadi profesi akuntan publik. 
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Sehingga terdapat persepsi yang berbeda pada masing-masing 

individu sehingga memberikan kesan dan informasi positif dalam 

menentukan karir seseorang menjadi akuntan publik. Pada penelitian 

ini, hipotesis persepsi mahasiswa di tolak. Hal tersebut dikarenakan 

adanya Teori Theory Planned Behavior (TPB) yang dikemukakan 

oleh Nuary (2010). Teori tersebut menyimpulkan bahwa seseorang 

yang melakukan suatu tindakan, didasarkan pada niat dan persepsi 

mereka terhadap kontrol perilaku. Pada model TPB ini berfokus pada 

sikap, norma subjektif, niat dan perilaku. Semakin kuat niat seseorang 

untuk terlibat dalam suatu perilaku, maka semakin besar kemungkinan 

kinerjanya. Sikap ini mengacu pada sejauh mana seseorang memiliki 

penilaian perilaku sesuai yang diinginkan atau pun yang tidak 

diinginkan. Hal tersebut mencerminkan tingkat dimana seseorang itu 

memiliki persepsi yang positif dan persepsi yang negatif terhadap 

tingkah laku tersebut. 

Hipotesis ini berbanding terbalik peneltian yang dilakukan oleh 

Hermawan et al., (2018) yang menggunakan pendekatan teori karier 

Anne Roe, persepsi mahasiswa berpengaruh terhadap pemilihan karir 

sebagai akuntan publik dan penelitian yang dilakukan oleh Elfiswandi 

et al., (2019) yang menyatakan bahwa persepsi mahasiswa 

berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. 

4.8.4. Pelatihan Profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan publik. 
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Hipotesis ke empat pada peneltian ini adalah pelatihan 

profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

publik. Berdasarkan pengujian hipotesis ini yang menggunakan uji 

regresi logistik didapatkan nilai signifikansi 0,013 (p<0,1). Artinya 

terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan profesional 

terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik.  

Selain itu jika dilihat dari hasil mean statistik deksriptif dari 

kelima variabel independen, variabel pelatihan profesional memiliki 

skor paling tinggi. Dan jika dilihat dari hasil pengujian hipotesis 

kolom B yang artinya arah dari variabel independen pelatihan 

profesional memiliki arah yang negatif sebesar -0,842. Artinya 

semakin rendah skor maka semakin baik pelatihan profesional 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam memilih profesi 

menjadi akuntan publik.   

Berdasarkan hal diatas, adanya pelatihan profeisonal dianggap 

sangat bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi untuk mengembangkan 

ketrampilan yang dimiliki sehingga dapat menunjang karir mereka 

kelak. Maka dari itu adanya pelatihan profesional tetap menjadi 

pertimbangan bagi mahasiswa yang tidak ingin menjadi akuntan 

publik maupun mahasiswa yang ingin menjadi akuntan publik. 

Pelatihan Profesional terdiri dari pelatihan sebelum mulai 

bekerja, sering mengikuti latihan di luar lembaga untuk meningkatkan 

profesional, sering mengikuti pelatihan rutin di dalam lembaga, 
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memperoleh pengalaman kerja yang bervariasi. Penjelasan diatas 

sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Rindani (2015) yang 

menyatakan pelatihan profesional memiliki pengaruh secara signifikan 

terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik pada mahasiswa 

akuntansi. Selain itu didukung oleh M. Audi Alhadar (2013) yang 

menyatakan pelatihan profesional secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap karir sebagai akuntan publik oleh mahasiswa 

akuntansi dan PPAK karena menurutnya mahasiswa akuntasi 

4.8.5. Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh terhadap pemilihan 

karir menjadi akuntan publik. 

Pada hipotesis lima dalam penelitian ini adalah Pertimbangan 

Pasar Kerja mengenai karir menjadi akuntan publik memiliki 

pengaruh. Dari pengujian Hipotesis yang menggunakan uji regresi 

logisitik didapatkan nilai signifikansi variabel independen 

Pertimbangan Pasar Kerja sebesar 0,0065 lebih kecil dari alpha 0,1. 

Pada hipotesis ke lima dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

pertimbangan pasar kerja didapatkan skor mean tertinggi setelah 

pelatihan profesional. Dimana faktor yang penting bagi mahasiswa 

apabila kebutuhan terkait keamanan kerja, berkesempatan untuk 

berkembang, pekerjaan yang banyak dibutuhkan, dan dapat bekerja di 

berbagai jenis industri akan meningkatkan minat seseorang untuk 

memilih karir menjadi akuntan publik. Untuk itu Pasar Kerja 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam memilih profesi 
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menjadi akuntan publik. Sedangkan untuk mahassiswa yang tidak 

memilih menjadi akuntan publik, maka pertimbangan pasar kerja juga 

dipertimbangkan bagi mahasiswa dalam memilih karir. 

Hal ini telah mendukung penelitian yang dilakukan oleh M. Audi 

Alhadar (2013) yang menyatakan Pertimbangan Pasar Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan 

publik oleh mahasiswa akuntansi dan PPAK. Selain itu didukung oleh 

penelitian yang dilakukan Yanti (2014) dalam judulnya Analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa akuntansi dalam 

pemilihan karir menjadi akntan publik (studi empiris pada perguruan 

tinggi negeri dan swasta di pekanbaru) yang salah satu variabel 

indepennya yaitu pertimbangan pasar kerja dan hasil bahwa variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan publik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


