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IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Demografi Objek Penelitian 

Demografi data dari objek penelitian dalam 

penelitian ini ditampilkan pada Tabel 4.1, yaitu berisi 

data mengenai umur mahasiswa, jenis kelamin 

mahasiswa, angkatan mahasiswa, dan kelas yang 

diikuti mahasiswa.  

Tabel 4.1 

Data Demografi Responden 

Demografi Responden Jumlah Persentase 

Usia 

17-19 tahun 96 32,21% 

20-22 tahun 189 63,42% 

23-25 tahun 13 4,36% 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 126 42,28% 

Perempuan 172 57,72% 

Angkatan 

2006-2008 41 13,76% 

2009-2010 144 48,32% 

2011-2012 113 37,92% 

Kelas 

Akuntansi Biaya 23 7,72% 

Akuntansi Keuangan Menengah 1 29 9,73% 

Akuntansi Manajemen 73 24,50% 

Lab. Audit 45 15,10% 

Lab. Sistem Informasi Akuntansi 38 12,75% 

Pengauditan 53 17,79% 

Skripsi 1 0,34% 

Softskill 36 12,08% 

Sumber: Data primer yang diolah, November 2012. 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat data demografi 

responden menurut usia, yang jumlahnya terbesar 

adalah mahasiswa berusia 20-22 tahun yaitu 189 

mahasiswa dengan persentase 63,42%. Sedangkan 

dengan jumlah terkecil adalah mahasiswa berusia 23-
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25 tahun sebanyak 13 mahasiswa dengan persentase 

4,36%. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar 

didominasi mahasiswa berjenis kelamin perempuan 

berjumlah 172 mahasiswa dengan persentase 57,72%. 

Sedangkan mahasiswa berjenis kelamin laki-laki 

berjumlah 126 mahasiswa dengan persentase 42,28%. 

Berdasarkan angkatan, yang jumlahnya terbesar 

adalah angkatan 2009-2010 yaitu 144 mahasiswa 

dengan persentase 48,32%. Sedangkan yang jumlahnya 

terkecil adalah angkatan 2006-2008 yaitu 41 

mahasiswa dengan persentase 13,78%. Demografi 

berdasarkan kelas-kelas yang diambil oleh mahasiswa 

responden adalah sebagian besar berada pada kelas 

Akuntansi Manajemen berjumlah 73 mahasiswa 

dengan persentase 24,50%. Sedangkan yang jumlahnya 

terkecil merupakan mahasiswa yang sedang dalam 

proses pembuatan Skripsi, yaitu hanya 1 mahasiswa 

dengan persentase 0,34%. 

Statistik Deskriptif Objek Penelitian 

Statistik deskriptif dari indikator-indikator dalam 

penelitian ini dijelaskan melalui nilai Minimum, 

Maximum, Mean (rata-rata), dan Standar deviasi dari 

tiap indikator, seperti terlihat dalam Tabel 4.2. Melalui 

Tabel 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata 

total dari prospek pekerjaan sebagai praktisi akuntansi 

(JP) tergolong tinggi yaitu sebesar 3,8557. Dari lima 

indikator yang membentuk variabel ini, ditemukan 

bahwa empat indikator memiliki nilai rata-rata tinggi 

dan satu indikator memiliki nilai rata-rata sedang. Hal 

ini menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi 

memiliki persepsi yang baik terhadap prospek 

pekerjaan praktisi akuntansi.  
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Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif  

Indikator-indikator dalam Variabel 

 
Indikator Keterangan N Min Max Mean  Stdev  

JP1 Eksposur luas untuk membuat bisnis sendiri. 298 1 5 4,0235   0,7079  

JP2 Kesempatan membangun usaha praktik pribadi. 298 1 5 4,0973   0,6821  

JP3 Pendapatan (gaji) tinggi di masa depan. 298 1 5 3,7282   0,8308  

JP4 Status sosial yang tinggi. 298 1 5 3,5034   0,8175  

JP5 Kesempatan kerja yang lebih besar. 298 1 5 3,9262   0,7750  

  Rata-rata Prospek Pekerjaan (Job Prospects) 3,8557   0,5045  

AT1 Profesi menantang. 298 1 5 4,0436   0,6778  

AT2 Profesi dengan sisi profesionalisme dan citra yang baik. 298 1 5 3,9497   0,7482  

AT3 Profesi dengan posisi penting dalam perusahaan atau organisasi. 298 1 5 4,2047   0,7024  

AT4 Manfaat menerapkan ilmu akuntansi yang diperoleh. 298 1 5 4,0973   0,6569  

AT5 Profesi menyenangkan. 298 1 5 3,4933   0,7796  

AT6 Jalan untuk sukses. 298 1 5 3,7651   0,8400  

  Rata-rata Sikap Mencari Pekerjaan (Job Pursuit Attitudes) 3,9256   0,4893  

SN1 Keluarga (family) mendorong saya. 298 1 5 3,4664   0,9323  

SN2 Teman dekat atau sahabat (close friends) mendorong saya. 298 1 5 3,2114   0,8522  

SN3 Kolega atau teman kuliah (colleagues) mendorong saya. 298 1 5 3,2450   0,8706  

SN4 Dosen-dosen (lecturers) mendorong saya. 298 1 5 3,3121   0,8408  

SN5 Kepedulian ketika keluarga (family) setuju/tidak setuju. 298 1 5 3,6007   0,7687  

SN6 Kepedulian ketika teman dekat (close friends) setuju/tidak setuju. 298 1 5 3,3389   0,7845  

SN7 Kepedulian ketika kolega (colleagues) setuju/tidak setuju. 298 1 5 3,3087   0,7689  

SN8 Kepedulian ketika dosen-dosen (lecturers) setuju/tidak setuju. 298 1 5 3,4195   0,8010  

  Rata-rata Norma Subjektif (Subjective Norms) 3,3628   0,5944  

PB1 Keyakinan dan kepercayaan diri (confident). 298 1 5 3,8557   0,7358  

PB2 Kemudahan (easy). 298 1 5 2,7114   0,8189  

PB3 Pendidikan (education) yang tepat. 298 1 5 3,9430   0,6617  

PB4 Kendali (in control) penuh. 298 1 5 3,3188   0,7843  

PB5 Kemampuan dan kapabilitas (skills and capabilities). 298 1 5 3,7047   0,6915  

  Rata-rata Kontrol Perilaku yang Dirasakan (Perceived Behavior Controls) 3,5067   0,5159  

IT1 Niat mencurahkan banyak waktu (time) mendapatkan pekerjaan. 298 1 5 3,6678   0,8290  

IT2 Niat melakukan upaya (effort) mencari pekerjaan. 298 1 5 3,6644   0,8809  

IT3 Harapan (expect) mendapatkan pekerjaan. 298 1 5 3,8658   0,8219  

IT4 Terus mencari (continue to pursue) lowongan pekerjaan. 298 1 5 3,2685   1,0192  

  Rata-rata Niat (Intentions) 3,6166   0,7442  

Sumber: Data primer yang diolah, November 2012. 

Nilai rata-rata total dari sikap mencari pekerjaan 

(ATTAP) sebesar 3,9256 merupakan angka yang 

tergolong tinggi. Lima indikator yang membentuk 
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variabel ini memiliki nilai rata-rata tinggi dan satu 

indikator lainnya memiliki nilai rata-rata sedang. Hal 

ini dapat menandakan bahwa mahasiswa akuntansi 

memiliki sikap yang positif terhadap profesi praktisi 

akuntansi 

Nilai rata-rata total dari norma subjektif untuk 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi (SN) sebesar 

3,3628 menunjukkan angka rata-rata sedang. Delapan 

indikator di dalamnya menunjukkan nilai rata-rata 

sedang. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa 

akuntansi merasa mendapatkan dorongan dan motivasi 

yang cukup dari lingkungan sosialnya untuk berprofesi 

sebagai praktisi akuntansi.  

Nilai rata-rata total dari kontrol perilaku yang 

dirasakan untuk berprofesi sebagai praktisi akuntansi 

(PBC) sebesar 3,5067 merupakan angka rata-rata yang 

tergolong sedang. Dari lima indikator di dalamnya, tiga 

indikator menunjukkan angka rata-rata tinggi 

sedangkan dua indikator lainnya menunjukkan angka 

rata-rata sedang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

mahasiswa akuntansi memiliki kemampuan dan 

kepercayaan diri yang cukup untuk berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi.  

Nilai rata-rata total dari niat mencari pekerjaan 

sebagai praktisi akuntansi (IAP) sebesar 3,6166 

tergolong angka rata-rata sedang. Dari empat indikator 

yang membentuk variabel ini, dua di antaranya 

menunjukkan nilai rata-rata tinggi dan dua indikator 

lainnya menunjukkan nilai rata-rata sedang. Hal ini 

dapat menunjukkan bahwa mahasiswa akuntansi 
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memiliki niat yang cukup untuk berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi. 

Rata-rata total dari kelima variabel dalam penelitian 

ini tidak ada yang menunjukkan angka rata-rata 

rendah. Variabel prospek pekerjaan dan sikap mencari 

pekerjaan menunjukkan angka rata-rata total yang 

tinggi. Ketiga variabel lainnya, yaitu norma subjektif, 

kontrol perilaku yang dirasakan, dan niat berprofesi 

sebagai praktisi akuntansi menunjukkan angka rata-

rata sedang. Berdasarkan hal ini maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata dari kelima variabel 

cukup mendukung model penelitian.  

Standar deviasi dari kelima variabel dalam 

penelitian ini juga menunjukkan hasil yang baik karena 

dari semua indikator yang membentuk lima variabel 

tersebut, nilai standar deviasinya berada di bawah nilai 

rata-rata dari masing-masing indikator. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa penyebaran data 

dalam penelitian ini merata, sebab perbedaan (varian) 

data yang satu dengan data yang lain tidak tergolong 

tinggi. 

Hasil Pengujian 

1. Validitas dan Reliabilitas 

Pada metode Structural Equation Model (SEM) sudah 

terdapat rumusan untuk menguji validitas dan 

reliabilitas. Validitas dari indikator-indikator yang 

membentuk variabel dapat dilihat pada nilai 

standardized loading factor dan t-value. Kriteria yang 

digunakan untuk menyatakan sebuah indikator valid 

adalah nilai standardized loading factor ≥ 0,40 untuk 
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jumlah sampel di atas 200 dan nilai t-value ≥ 1,96 

(Hair, 2006). Butir-butir pertanyaan yang tidak 

memenuhi kriteria valid tersebut tidak dapat diikutkan 

dalam pengujian selanjutnya (Wijanto, 2008a). 

Pengujian yang dilakukan dengan software LISREL 8.7 

menunjukkan hasil seperti Tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 
Uji Validitas Indikator (Awal) 

 
Sumber: Data output software LISREL 8.7, 2012. 
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Dari hasil uji validitas, dapat dilihat bahwa indikator 

JP2, SN5, SN6, SN7, dan SN8 dinyatakan tidak valid 

karena memiliki nilai standardized loading factor di 

bawah 0,40 sehingga tidak memenuhi kriteria valid. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung 

construct reliability dan variance extracted dari masing-

masing variabel yang diuji (Hair et al, 1995). Rumusan 

yang digunakan: 

 

Dimana: 

std_loading  = standardized loading 

εi = measurement error 

Suatu variabel dikatakan reliable apabila memenuhi 

kriteria nilai construct reliability ≥ 0,70 dan variance 

extracted ≥ 0,50 (Wijanto, 2007). Ringkasan hasil uji 

reliabilitas untuk masing-masing variabel ditunjukkan 

pada Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 
Uji Reliabilitas Variabel (Awal) 

 
Sumber: Data output software LISREL 8.7, 2012. 
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Melalui uji validitas sebelumnya maka dinyatakan 

bahwa indikator yang tidak valid menurut Wijanto 

(2008a) tidak dapat digunakan dalam pengujian 

selanjutnya. Indikator yang dikeluarkan pada 

pengujian selanjutnya adalah JP2, SN5, SN6, SN7, dan 

SN8. Hasil uji validitas dari output LISREL 8.7 setelah 

beberapa indikator tersebut dihilangkan menunjukkan 

bahwa semua indikator dinyatakan valid. Hal ini seperti 

terlihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 
Uji Validitas Indikator (Lanjutan) 

 
Sumber: Data output software LISREL 8.7, 2012. 
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Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel prospek 

pekerjaan (Job Prospects) sekarang hanya diwakili oleh 

empat indikator yang dinilai valid (JP1, JP3, JP4, dan 

JP5). Variabel norma subjektif (Subjective Norms) 

sekarang hanya diwakili empat indikatornya yang 

dinilai valid (SN1, SN2, SN3, dan SN4). Sedangkan 

untuk variabel sikap (Attitudes), kontrol perilaku yang 

dirasakan (Perceived Behavior Controls), dan niat 

(Intentions) tidak ada perubahan dalam jumlah 

indikator karena semua indikator di dalamnya dinilai 

valid. 

2. Kecocokan Model Keseluruhan. 

Pengujian pertama yang dilakukan dalam penelitian 

ini setelah semua indikator dinyatakan valid adalah uji 

kecocokan model keseluruhan yang terbagi dalam tiga 

pengujian, yaitu pengukuran kecocokan mutlak 

(absolute fit measures), pengukuran kecocokan 

incremental (incremental/ relative fit measures), dan 

pengukuran kecocokan parsimoni (parsimonious/ 

adjusted fit measures) 

Ukuran kecocokan mutlak (absolute fit measures), 

yaitu ukuran kecocokan model secara keseluruhan 

(model struktural dan model pengukuran) terhadap 

matriks korelasi dan matriks kovarians. Pada Tabel 4.6, 

dapat dilihat hasil pengukuran kecocokan mutlak yang 
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meliputi pengukuran Chi-square, RMSEA, ECVI, RMR 

dan GFI.  

Tabel 4.6 

Hasil Pengukuran Kecocokan Mutlak  
(Absolute Fit Measures) 

 
Sumber: Data output software LISREL 8.7, 2012. 

Keterangan: 
M* = nilai dari Model di dalam output LISREL 8.7. 

S** = nilai dari Saturated Model di dalam output LISREL 8.7. 
I*** = nilai dari Independent Model di dalam output LISREL 8.7. 

Uji kecocokan Chi-square mengukur seberapa dekat 

antara implied covariance matrix (matriks kovarians 

hasil prediksi) dan sample covariance matrix (matriks 

kovarians dari sampel data). Hipotesis yang digunakan 

adalah H0: Σ = Σ(θ) dan H1: Σ ≠ Σ(θ), dengan Σ adalah 

matriks kovarians sampel sedangkan Σ(θ) adalah 

matriks kovarians hasil prediksi dari model. Dalam 

prakteknya, P-value diharapkan bernilai lebih besar 

sama dengan 0,05 agar H0 dapat diterima yang 
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menyatakan bahwa model adalah baik (good fit). 

Dengan kata lain, model yang fit seharusnya memiliki 

nilai P-value yang tidak signifikan atau P-value ≥ 0,05. 

Dalam penelitian ini didapatkan hasil output LISREL 

8.7 untuk Chi-square sebesar 343,99 dengan Degrees of 

Freedom (df) sebesar 206 dan nilai P-value sebesar 

0,00000 yang menunjukkan bahwa dalam pengujian ini 

model dinilai kurang baik karena nilai P-value di bawah 

0,50.  

Nilai Root Mean Square Error Of Approximation 

(RMSEA) yang dihasilkan dari output LISREL 8.7 adalah 

0,048, dikatakan baik (good fit) karena berada di bawah 

nilai 0,05. RMSEA merupakan ukuran rata-rata 

perbedaan per degrees of freedom yang diharapkan 

dalam populasi. Nilai Expected Cross-Validation Index 

(ECVI) Model yang dihasilkan dari output LISREL 8.7 

adalah 1,63, dikatakan baik (good fit) karena lebih kecil 

atau mendekati angka ECVI Saturated Model sebesar 

1,86. Ukuran ECVI merupakan nilai pendekatan uji 

kecocokan suatu model apabila diterapkan pada data 

lain (validasi silang).  

Nilai Root Mean Square Error (RMSR) yang 

dihasilkan dari output LISREL 8.7 adalah 0,034, 

dikatakan baik (good fit) karena berada di bawah nilai 

standardized RMSR 0,05. RMSR merupakan residu  

rata-rata antar matriks kovarians atau korelasi 

teramati dan hasil estimasi. Nilai Goodness of Fit Index 
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(GFI) yang ditunjukkan oleh hasil output LISREL 8.7 

yaitu 0,91, hal ini dikatakan baik (good fit) karena 

berada di atas angka 0,90. Menurut Yamin (2009), 

ukuran GFI pada dasarnya merupakan ukuran 

kemampuan suatu model menerangkan keragaman 

data. Nilai GFI berkisar antara 0-1. Sebenarnya, tidak 

ada kriteria standar tentang batas nilai GFI yang baik. 

Namun bisa disimpulkan, model yang baik adalah 

model yang memiliki nilai GFI mendekati 1. Dalam 

prakteknya, banyak peneliti yang menggunakan batas 

minimal 0,90. 

Ukuran kecocokan incremental (incremental/ relative 

fit measures), adalah ukuran kecocokan model secara 

relatif yang digunakan untuk perbandingan model yang 

diusulkan dengan model dasar yang digunakan oleh 

peneliti. Tabel 4.7 mencakup hasil pengukuran 

kecocokan incremental yang meliputi NFI, TLI/NNFI, 

CFI, IFI, dan RFI.  

Tabel 4.7 
Hasil Pengukuran Kecocokan Incremental 

(Incremental/Relative Fit Measures) 

 
Sumber: Data output software LISREL 8.7, 2012. 
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Nilai Normed Fit Index (NFI) yang dihasilkan output 

LISREL 8.7 menunjukkan angka 0,96, hal ini dikatakan 

baik (good fit) karena nilainya di atas 0,90. Nilai NFI 

merupakan besarnya ketidak-cocokan antara model 

target dan model dasar. Nilai Tucker-Lewis Index (TLI) 

atau disebut juga dengan Non-Normed Fit Index (NNFI) 

yang dihasilkan dari output LISREL 8.7 adalah 0,98, hal 

ini dikatakan baik (good fit) karena berada di atas 

angka 0,90. Ukuran ini merupakan ukuran untuk 

pembandingan antar model yang mempertimbangkan 

banyaknya koefisien di dalam model.  

Nilai Comparative Fit Index (CFI) yang dihasilkan 

dari output LISREL 8.7 yaitu 0,98, dapat dikatakan baik 

(good fit) karena berada di atas angka 0,90. Sedangkan 

nilai Incremental Fit Index (IFI) yang dihasilkan output 

LISREL 8.7 adalah 0,98, dikatakan baik (good fit) 

karena nilainya di atas angka 0,90. Nilai Relative Fit 

Index (RFI) yang dihasilkan output LISREL 8.7 adalah 

0,95, hal ini dikatakan baik (good fit) karena di atas 

angka 0,90. 

Ukuran kecocokan parsimoni (parsimonious/ 

adjusted fit measures), adalah ukuran kecocokan yang 

mempertimbangkan banyaknya koefisien di dalam 

model. Pada Tabel 4.8 dapat dilihat hasil pengukuran 

kecocokan parsimoni yang meliputi AIC, CAIC, dan CN. 
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Tabel 4.8 
Hasil Pengukuran Kecocokan Parsimoni 

(Parsimonius/Adjusted Fit Measures) 

 
Sumber: Data output software LISREL 8.7, 2012. 

Keterangan: 
M* = nilai dari Model di dalam output LISREL 8.7. 
S** = nilai dari Saturated Model di dalam output LISREL 8.7. 
I*** = nilai dari Independent Model di dalam output LISREL 8.7. 

Nilai Akaike Information Criterion (AIC) Model dari 

hasil output LISREL 8.7 adalah 485,11, dikatakan baik 

(good fit) karena lebih kecil dan mendekati angka AIC 

Saturated Model 552,00. Nilai positif lebih kecil 

menunjukkan parsimoni yang lebih baik untuk 

digunakan sebagai perbandingan antar model.  

Nilai Consistent Akaike Information Criterion (CAIC) 

Model yang dihasilkan dari output LISREL 8.7 yaitu 

813,91, dikatakan baik (good fit) karena nilainya lebih 

kecil atau mendekati CAIC Saturated Model 1.848,40. 

Sama halnya dengan pengukuran AIC, nilai positif yang 

lebih kecil menunjukkan parsimoni yang lebih baik 

digunakan untuk perbandingan antar model. 

Sedangkan nilai Criteria N (CN) yang dihasilkan dari 

output LISREL 8.7 adalah 222,15 sehingga dapat 
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dikatakan baik (good fit) karena nilai CN > 200 sampel. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebuah model cukup 

mewakili sampel data dan mencukupi dalam 

menghasilkan adequate model fit untuk Chi-squared.  

Pada uraian-uraian sebelumnya dapat ditemukan 

bahwa sebagian besar dari masing-masing pengukuran 

indeks GFI menunjukkan kecocokan (good fit), maka 

dapat disimpulkan bahwa pengukuran kecocokan 

keseluruhan model dalam penelitian ini adalah baik 

(good fit). 

3. Kecocokan Model Pengukuran.  

Tahapan kedua adalah pengujian kecocokan model 

pengukuran yang dilakukan terhadap masing-masing 

konstrak laten yang ada di dalam model. Pemeriksaan 

terhadap konstrak laten dilakukan terkait dengan 

pengukuran konstrak laten oleh variabel manifest 

(indikator). Dengan kata lain, akan dilakukan 

pengecekan reliabilitas dari variabel teramati. 

Reliabilitas adalah ukuran mengenai konsistensi 

internal dari indikator-indikator sebuah variabel 

bentukan yang menunjukkan derajat sampai dimana 

masing-masing indikator itu mengindikasikan sebuah 

variabel bentukan yang umum (Soebekti, 2002). 

Variabel teramati dikatakan reliabel jika nilai construct 

reliability ≥ 0,70 dan variance extracted ≥ 0,50, kedua 

syarat ini mutlak harus dipenuhi (Kristanto, 2011). 
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Namun berdasarkan teori Hair (1998), dinyatakan 

bahwa variance extracted bersifat optional dalam 

penelitian untuk mengukur reliabilitas sehingga 

penilaian kriteria reliabel dapat difokuskan pada nilai 

construct reliability ≥ 0,70 saja.  

Hasil perhitungan yang dilakukan terhadap hasil 

output LISREL 8.7 mendapatkan angka-angka seperti 

tampilan pada Tabel 4.9.  

Tabel 4.9 

Hasil Kecocokan Model Pengukuran 
(Construct Reliability dan Variance Extracted) 

 
Sumber: Data output software LISREL 8.7, 2012. 

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa untuk variabel 

prospek pekerjaan (JP) mempunyai nilai construct 

reliability 0,54, nilainya di bawah 0,70 dan nilai 

variance extracted 0,23 di bawah angka 0,50 sehingga 

dinyatakan kurang reliabel. 

Variabel sikap (ATTAP) dan kontrol perilaku yang 

dirasakan (PBC) memiliki nilai construct reliability di 

atas 0,70; namun nilai variance extracted berada di 

bawah angka 0,50. Apabila hal ini dinilai dengan 

pernyataan Hair (1998), maka kedua variabel ini tetap 
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dinilai reliabel karena kriteria reliabel hanya difokuskan 

pada nilai construct reliability ≥ 0,70 saja. 

Variabel norma subjektif (SN) dan niat (IAP) 

dinyatakan reliabel karena memiliki masing-masing 

nilai construct reliability di atas 0,70 dan nilai variance 

extracted di atas 0,50 sehingga dinyatakan memenuhi 

semua kriteria reliabel. 

4. Kecocokan Model Struktural.  

Tahapan ketiga dalam pengukuran SEM adalah 

kecocokan model struktural yang digunakan juga 

untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini. 

Evaluasi model struktural berkaitan dengan pengujian 

hubungan antar variabel yang sebelumnya 

dihipotesiskan. Di tahap terakhir ini akan dilihat 

pengaruh hubungan antar variabel laten dan 

signifikansinya. Pengaruh hubungan dapat dilihat dari 

tanda positif (+) atau negatif (-) yang ditampilkan dari 

output LISREL 8.7, sedangkan tingkat signifikansi 

dapat dilihat dari nilai t-value ≥ 1,96. Jika nilai t-value 

tidak diketahui maka dapat juga dilihat dari nilai 

standardized loading factor sebesar ≥ 0,7 (untuk skala 

interval dan rasio) atau ≥ 0,2 (untuk skala nominal atau 

ordinal) (Kristanto, 2011). Untuk menguji hipotesis 

yang diajukan, penelitian ini akan menggunakan dua 

model persamaan struktural (Structural Equations) yang 

merupakan hasil output dari LISREL 8.7, yaitu: 
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Model Struktural 1: 

Model struktural pertama menguji H1 yaitu 

pengaruh prospek pekerjaan sebagai praktisi akuntansi 

(JP) terhadap sikap mencari pekerjaan sebagai praktisi 

akuntansi (ATTAP). 

 

Dari persamaan dalam model struktural pertama di 

atas, dapat dilihat bahwa koefisien ini memiliki nilai t-

value yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada nilai t-

value 7.56 yang berada di atas angka 1,96. Dengan 

demikian maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan dari prospek pekerjaan praktisi akuntansi 

(JP) terhadap sikap mencari pekerjaan sebagai praktisi 

akuntansi (ATTAP). 

Model Struktural 2: 

Model struktural kedua menguji H2 (pengaruh 

prospek pekerjaan praktisi akuntansi/JP terhadap niat 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi/IAP), H3 (pengaruh 

sikap mencari pekerjaan sebagai praktisi 

akuntansi/ATTAP terhadap niat berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi/IAP), H4 (pengaruh norma subjektif 

untuk menjadi praktisi akuntansi/SN terhadap niat 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi/IAP), dan H5 

(pengaruh kontrol perilaku yang dirasakan untuk 
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menjadi praktisi akuntansi/PBC terhadap niat 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi/IAP). 
 

 

Dalam persamaan model kedua ini, terlihat ada dua 

koefisien yang memiliki nilai t-value di bawah nilai 1,96 

sehingga dinilai tidak signifikan, yaitu koefisien dari H2 

sebesar 0,69 dan koefisien dari H3 sebesar -0,39. Hal 

ini kemudian disimpulkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari prospek pekerjaan 

praktisi akuntansi (JP) terhadap niat berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi (IAP), dan tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan pula dari sikap mencari pekerjaan 

sebagai praktisi akuntansi (ATTAP) terhadap niat 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi (IAP). 

Sedangkan dua koefisien lain dinyatakan signifikan 

karena mempunyai nilai t-value di atas angka 1,96 

yaitu koefisien dari H4 sebesar 2,93 dan koefisien dari 

H5 sebesar 3,55. Simpulan yang didapat adalah 

terdapat pengaruh yang signifikan dari norma subjektif 

untuk menjadi praktisi akuntansi (SN) terhadap niat 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi (IAP), dan terdapat 

pengaruh yang signifikan pula dari kontrol perilaku 

yang dirasakan untuk menjadi praktisi akuntansi (PBC) 

terhadap niat berprofesi sebagai praktisi akuntansi (IAP). 

Untuk menilai seberapa baik coefficient of 

determination dari persamaan struktural yang telah 
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dibahas sebelumnya, maka hal ini akan dilihat pada 

besaran dari R2 (Wijanto, 2008b). Nilai R2 untuk 

masing-masing persamaan dapat dilihat pada Reduced 

Form Equations dari hasil output LISREL 8.7. Model 

struktural pertama memiliki nilai R2 sebesar 0,93 yang 

berarti model ini mampu menjelaskan 93% dari 

perubahan pada variabel laten sikap mencari pekerjaan 

sebagai praktisi akuntansi (ATTAP). Sedangkan model 

kedua memiliki nilai R2 sebesar 0,67 yang berarti model 

ini mampu menjelaskan 66% perubahan pada variabel 

laten niat berprofesi sebagai praktisi akuntansi (IAP). 

Simpulan dari uji ini adalah bahwa model struktural 

pertama dan kedua terbukti cukup baik. 

Tabel 4.10 menyajikan simpulan dari keseluruhan 

nilai t-value dari lima hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.10 

Hasil Kecocokan Model Struktural 

 

Sumber: Data output software LISREL 8.7, 2012. 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diambil simpulan 

bahwa variabel prospek pekerjaan praktisi akuntansi 

(JP) memiliki pengaruh positif sebesar 0,96 dengan 

variabel sikap mencari pekerjaan sebagai praktisi 
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akuntansi (ATTAP). Variabel prospek pekerjaan praktisi 

akuntansi (JP) mempunyai pengaruh positif sebesar 

0,67 dengan variabel niat berprofesi sebagai praktisi 

akuntansi (IAP). Selanjutnya, variabel sikap mencari 

pekerjaan sebagai praktisi akuntansi (ATTAP) 

mempunyai pengaruh negatif sebesar -0,36 dengan 

variabel niat berprofesi sebagai praktisi akuntansi (IAP). 

Lalu variabel norma subjektif untuk menjadi praktisi 

akuntansi (SN) dilihat memiliki pengaruh positif 

sebesar 0,17 dengan variabel niat berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi (IAP). Terakhir, variabel kontrol 

perilaku yang dirasakan untuk menjadi praktisi 

akuntansi (PBC) yang memiliki pengaruh positif sebesar 

0,43 dengan variabel niat berprofesi sebagai praktisi 

akuntansi (IAP). 

Pembahasan 

Berdasarkan pengujian hipotesis pada bagian 

sebelumnya, maka dapat mengkonfirmasikan bahwa 

prospek pekerjaan praktisi akuntansi (JP) terbukti 

secara signifikan berpengaruh terhadap sikap mencari 

pekerjaan sebagai praktisi akuntansi (ATTAP). Hasil ini 

memperkuat hasil penelitian Turner dan Bowen (1990) 

yang menyatakan bahwa prospek pekerjaan (job 

prospects) merupakan salah satu alasan yang 

mempengaruhi sikap siswa dalam memutuskan 

jurusan dalam bidang tertentu. Hasil ini juga 

mendukung beberapa penelitian sebelumnya, yaitu 

Paolillo dan Estes (1982), Gul et al (1989), Inman et al 

(1989), Adams et al (1994), Felton et al (1994), Auyeung 

dan Sands (1997), Lowe dan Simons (1997), Mauldin et 
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al (2000), dan Tan dan Laswad (2006). Oleh sebab itu 

penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa 

prospek pekerjaan sebagai praktisi akuntansi yang 

dinilai baik dan menjanjikan akan mempengaruhi sikap 

mahasiswa akuntansi untuk memilih profesi tersebut 

sebagai profesi yang akan mereka tekuni di kemudian 

hari. 

Senada dengan pengujian sebelumnya, penelitian 

ini juga membuktikan bahwa norma subjektif untuk 

menjadi praktisi akuntansi (SN) dan kontrol perilaku 

yang dirasakan untuk menjadi praktisi akuntansi (PBC) 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap niat 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi (IAP). Diterimanya 

kedua hipotesis tersebut menunjukkan dukungan 

terhadap penelitian-penelitian sebelumnya seperti Ajzen 

(1991), serta Bobek dan Hatfield (2003). Hasil ini juga 

mendukung Penelitian Ariff et al. (2010) dan Tan dan 

Laswad (2006) yang menunjukkan ada pengaruh 

signifikan dari norma subjektif dan kontrol perilaku 

yang dirasakan terhadap niat mahasiswa. 

Adanya pengaruh signifikan dari norma subjektif 

untuk menjadi praktisi akuntansi (SN) dan kontrol 

perilaku yang dirasakan untuk menjadi praktisi 

akuntansi (PBC) terhadap niat berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi (IAP) ini, membuktikan secara empiris 

bahwa mahasiswa akuntansi memiliki motivasi untuk 

mematuhi dan menyetujui dorongan dari individu-

individu atau kelompok sosialnya (norma subjektif) 

sehingga mendorong mereka untuk memiliki niat 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi sesuai referensi 
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yang mereka dapatkan dari kelompok sosialnya. Selain 

dorongan dari kelompok sosial ternyata kontrol individu 

dalam diri mahasiswa akuntansi terkait dengan bidang 

akuntansi juga mendorong mahasiswa akuntansi 

untuk memiliki niat untuk berprofesi sebagai praktisi 

akuntansi. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol individu 

memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan 

dorongan sosial dalam mempengaruhi niat mahasiswa 

untuk berprofesi sebagai praktisi akuntansi (lihat tabel 

4.10). Oleh sebab itu, mahasiswa tidak hanya 

membutuhkan dorongan-dorongan sosial, namun lebih 

dari itu dibutuhkan modal dalam diri mahasiswa dalam 

bentuk keyakinan, kepercayaan diri yang tinggi, 

pendidikan yang tepat, serta kemampuan dan 

kapabilitas untuk dapat memacu niat mahasiswa 

akuntansi agar memiliki niat untuk berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi. 

Berkebalikan dengan hasil temuan sebelumnya 

bahwa norma subjektif dan kontrol perilaku yang 

dirasakan untuk menjadi praktisi akuntansi memiliki 

pengaruh terhadap niat dalam memilih profesi 

akuntansi, ternyata penelitian ini membuktikan secara 

empiris bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari 

prospek pekerjaan praktisi akuntansi (JP) dan sikap 

mencari pekerjaan sebagai praktisi akuntansi (ATTAP) 

terhadap niat berprofesi sebagai praktisi akuntansi (IAP). 

Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian 

sebelumnya dari Adams et al. (1994), Auyeung dan 

Sands (1997), serta Lowe dan Simons (1997). 
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Penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa 

prospek pekerjaan ditemukan menjadi faktor penting 

yang mendorong mahasiswa menentukan niat dalam 

memilih karir. Hasil ini juga tidak mendukung 

penelitian Tan dan Laswad (2006) yang menunjukkan 

bahwa prospek pekerjaan disiplin ilmu akuntansi 

berhubungan positif terhadap niat mahasiswa untuk 

mrmilih program studi akuntansi. Penelitian ini 

membuktikan secara empiris bahwa prospek pekerjaan 

sebagai praktisi akuntansi yang dinilai baik dan 

menjanjikan belum tentu mendorong mahasiswa 

akuntansi untuk memiliki niat berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi. Selain itu, penelitian ini 

membuktikan secara empiris bahwa sikap positif 

mahasiswa dalam mencari pekerjaan sebagai praktisi 

akuntansi belum tentu mempengaruhi niat mereka 

untuk berprofesi sebagai praktisi akuntansi.  

Tidak adanya pengaruh antara prospek pekerjaan 

praktisi akuntansi dan sikap mencari pekerjaan sebagai 

praktisi akuntansi terhadap niat berprofesi sebagai 

praktisi akuntansi diduga terjadi karena adanya bias 

pada pandangan dan persepsi mahasiswa akuntansi 

angkatan awal terhadap dua variabel tersebut. Hal ini 

menjadi dasar dilakukan pengujian selanjutnya untuk 

menguji adanya keterkaitan antara angkatan 

mahasiswa dengan variabel prospek pekerjaan sebagai 

praktisi akuntansi dan sikap mencari pekerjaan sebagai 

praktisi akuntansi. Hasil pengujian ini kemudian 

digambarkan pada Tabel 4.11. 
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Panel A pada Tabel 4.11 menggambarkan sebagian 

besar mahasiswa akuntansi yang mempunyai persepsi 

baik terhadap prospek pekerjaan sebagai praktisi 

akuntansi adalah mahasiswa angkatan 2009-2010 (83 

responden) sebesar 27,9% dari total 298 responden dan 

angkatan 2011-2012 (80 responden) sebesar 26,8% dari 

total 298 responden. Melihat tingkat signifikansi 

sebesar 0.025, maka disimpulkan terdapat keterkaitan 

antara angkatan mahasiswa dengan variabel prospek 

pekerjaan sebagai praktisi akuntansi. 

Tabel 4.11 
Matrik Angkatan Mahasiswa 

 

Panel A. Matrik Angkatan Mahasiswa dan  Prospek Pekerjaan 
Total 

  Prospek Pekerjaan Baik Sedang Buruk 

Angkatan 
Mahasiswa  

2006-2008 
Jumlah Responden 24 16 1 41 

% 8.1% 5.4% 0.3% 13.8% 

2009-2010 
Jumlah Responden 83 61 0 144 

% 27.9% 20.5% 0.0% 48.3% 

2011-2012 
Jumlah Responden 80 33 0 113 

% 26.8% 11.1% 0.0% 37.9% 

Total 
Jumlah Responden 187 110 1 298 

% 62.8% 36.9% 0.3% 100.0% 

  X2: 11.117, Asymp. Sig. (2-sided): 0.025  

Panel B. Matrik Angkatan Mahasiswa dan  Sikap Mencari Pekerjaan 
Total 

  Sikap Mencari Pekerjaan Positif Netral Negatif 

Angkatan 
Mahasiswa  

2006-2008 
Jumlah Responden 18 22 1 41 

% 6.0% 7.4% 0.3% 13.8% 

2009-2010 
Jumlah Responden 84 60 0 144 

% 28.2% 20.1% 0.0% 48.3% 

2011-2012 
Jumlah Responden 93 20 0 113 

% 31.2% 6.7% 0.0% 37.9% 

Total 
Jumlah Responden 195 102 1 298 

% 65.4% 34.2% 0.3% 100.0% 

  X2: 31.065, Asymp. Sig. (2-sided): 0.000 

Sumber: Data primer yang diolah, Februari 2013. 
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Sedangkan pada Panel B di Tabel 4.11 

menunjukkan bahwa angka terbesar yang mempunyai 

sikap positif terhadap profesi praktisi akuntansi adalah 

mahasiswa angkatan 2011-2012 (93 responden) 

sebesar 31,2% dari total 298 responden dan angkatan 

2009-2010 (84 responden) sebesar 28,2% dari total 298 

responden. Dalam hal ini juga dinilai ada keterkaitan 

antara angkatan mahasiswa dengan variabel sikap 

mencari pekerjaan sebagai praktisi akuntansi, dengan 

melihat tingkat signifikansinya adalah 0.000. 

Hasil dari penelitian ini kemudian menyimpulkan 

bahwa ada keterkaitan antara angkatan mahasiswa 

akuntansi dengan variabel prospek pekerjaan sebagai 

praktisi akuntansi dan sikap mencari pekerjaan sebagai 

praktisi akuntansi. Melalui hasil ini pula dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa akuntansi angkatan 

awal dinilai sebagai mahasiswa yang sedang dalam 

masa kritis pembentukan niat mereka dalam mencari 

pekerjaan sebagai praktisi akuntansi karena hal ini 

dilihat dari tidak adanya pengaruh prospek pekerjaan 

sebagai praktisi akuntansi dan sikap mencari pekerjaan 

sebagai praktisi akuntansi terhadap niat untuk 

berprofesi sebagai praktisi akuntansi padahal mereka 

sebenarnya memiliki persepsi yang baik terhadap 

prospek pekerjaan praktisi akuntansi dan memiliki 

sikap positif terhadap profesi tersebut. 

 


