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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan karir menjadi akuntan oleh mahasiswa jurusan 

akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan karir menjadi akuntan dalam penelitian ini adalah nilai intrinsik 

pekerjaan, gaji/penghargaan finansial, lingkungan kerja, pelatihan profesional, 

pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan 

personalitas. 

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari responden 

melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 2014 

yaitu sebanyak 67 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 

regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 21. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel nilai intrinsik 

pekerjaan dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan. Sedangkan variabel gaji/penghargaan finansial, lingkungan 

kerja, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, dan 

personalitas tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. Hasil 

penelitian secara simultan membuktikan bahwa secara bersama-sama variabel 

nilai intrinsik pekerjaan, gaji/penghargaan finansial, lingkungan kerja, pelatihan 

profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja 

dan personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. 



 

2 
 

Kata Kunci : nilai intrinsik pekerjaan, gaji/penghargaan finansial, lingkungan 

kerja, pelatihan professional, pengakuan professional, nilai-nilai 

sosial, pertimbangan pasar kerja, personalitas, pemilihan karir 

menjadi akuntan. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki potensi sumber daya yang luar biasa. Pada saat ini, era 

globalisasi dan pasar bebas menuntut pengelolaan sumber daya yang semakin 

baik. Sektor bisnis dan sektor publik harus dapat lebih efisien dan efektif, dan 

pemerintah sebagai regulator juga harus lebih baik mengatur tata kelola sektor 

bisnis dan sektor publik. Globalisasi dan pasar bebas akan membuka peluang 

pembangunan Indonesia yang lebih baik, selama didukung oleh suatu sistem 

pengelolaan yang akuntabel, transparan, bertanggungjawab dan berkeadilan. 

Akuntan merupakan salah satu profesi yang berperan strategis baik di 

sektor publik dan sektor bisnis. Agar akuntan profesional terus mampu 

berkontribusi dalam membangun negera, maka Akuntan Indonesia perlu terus 

menerus memperkaya diri dengan pengetahuan dan keahlian dan perlu juga 

ditanamkan sikap mental  dan etika dari seorang akuntan profesional. 

Pemilihan karir bagi mahasiswa akuntansi adalah tahap awal dari 

pembentukan karir tersebut setelah menyelesaikan kuliahnya. Banyak realitas 

yang terjadi didunia kerja yang mengharuskan lulusan akuntansi pandai dalam 

mempertimbangkannya. Pilihan karir bagi lulusan akuntansi tidak tertutup pada 

lulusan akuntansi saja, banyak pilihan profesi yang dapat diambil tergantung 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali 

Haji? 



 

3 
 

2. Apakah gaji/penghargaan finansial berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali 

Haji? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji? 

4. Apakah pelatihan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali 

Haji? 

5. Apakah pengakuan profesional berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali 

Haji? 

6. Apakah nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji? 

7. Apakah pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali 

Haji? 

8. Apakah personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji? 

9. Apakah nilai intrinsik pekerjaan, gaji/penghargaan finansial, lingkungan 

kerja, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 

pertimbangan pasar kerja dan personalitas secara simultan berpengaruh 

terhadap pemilihan karir menjadi akuntan bagi mahasiswa akuntansi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji? 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Kajian Pustaka 

Teori Motivasi 

Menurut Robbins & Judge (2008; 222), Motivasi (Motivation) adalah 

sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu 

untuk mencapai tujuannya. Menurut G.R. Terry mengemukakan bahwa motivasi 
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adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya 

untuk melakukan tindakan-tindakan (Hasibuan, 2014). 

Fungsi motivasi ada tiga, yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan 

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seorang mahasiswa 

yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu akan 

melakukan  kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk 

bermain kartu atau membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuannya. 

Teori Harapan 

Menurut Robbins & Judge (2008; 253) Teori harapan menunjukkan bahwa 

kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu 

bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti 

dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu 

tersebut. 

 

Perkembangan Profesi Akuntan di Indonesia 

Praktik akuntansi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman VOC (1642). 

Akuntan-akuntan Belanda itu kemudian mendominasi akuntan di perusahaan-

perusahaan yang juga dimonopoli oleh penjajah hingga abad ke-19. Pada masa 

pendudukan Jepang, pendidikan akuntansi hanya diselenggarakan oleh 

Departemen Keuangan berupa kursus ajun akuntansi di Jakarta. Pesertanya saat 

itu 30 orang termasuk Prof. Soemardjo dan Prof. Hadibroto. Bersama empat 

akuntan lulusan pertama FEUI dan enam lulusan Belanda, Prof. Soemardjo 
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merintis pendirian Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tanggal 23 Desember 1957 

(Meliana, 2014). 

 

Pendidikan Akuntansi 

Sebelum dikeluarkannya UU No. 34/1954 tentang Gelar Akuntan, semua 

orang dapat menyatakan dirinya selaku akuntan dan memakai gelar akuntan. 

Dengan dikeluarkannya ini maka pemerintah mengatur mereka yang berhak 

memakai gelar akuntan hanyalah mereka yang lulus dari Fakultas Ekonomi 

Negeri Jurusan Akuntansi dan Swasta yang disamakan, diatur oleh panitia 

Persamaan Ijasah Akuntan. Dengan semakin banyaknya fakultas ekonomi swasta 

maka pemerintah bersama IAI mengatur pelaksanaan Ujian Negara Akuntan. 

Pelaksanaan ujian ini terus dibenahi sampai pada akhirnya lulusan negeri dan 

swasta akhirnya diwajibkan harus mengikuti ujian yang sama jika ingin 

mendapatkan gelar akuntan (Harahap, 2011). 

 

Tinjauan Umum Karir Profesi Akuntan 

Dewasa ini minat masyarakat terhadap profesi akuntansi cukup tinggi. Hal 

ini tampak dari semakin banyaknya jumlah lembaga pendidikan akuntansi dari 

tahun ke tahun, yang memberikan layanan pendidikan akuntansi pada berbagai 

jenjang, termasuk pendidikan tinggi Strata Satu (S1). Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi dapat memilih alternatif pilihan karir antara profesi akuntansi 

umum dan profesi akuntan (Sulasmiyati, 2012). 

 

Profesi akuntan di Indonesia 

1. Akuntan Publik 

Menurut Boynton dan Kell dalam Agoes & Hoesada (2009: 52) auditor 

independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada 

masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang 

dibuat kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan para pemakai informasi keuangan, seperti investor, kreditur, calon 
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investor, calon kreditur, dan instansi pemerintah. Istilah auditor independen 

yang dimaksudkan oleh Boynton dan Kell diatas adalah akuntan publik. 

2. Akuntan Pendidik 

Tugas utama seorang pendidik merupakan pengajaran dan proses 

pengajaran dilakukan dengan tatap muka di kelas maupun di ruang umum 

proses pembelajaran, proses pengajaran diharapkan menjadi sarana untuk 

mentransfer ilmu pengetahuan dan pendidikan pada anak didiknya. Diperlukan 

waktu yang lama dan usaha yang keras dalam proses pembelajaran ini. 

Pembentukan karakter, sifat serta watak seorang akuntan merupakan beban 

terberat oleh seorang akuntan pendidik. Kehidupan seorang akuntan pendidik 

tidak berbeda jauh dengan profesi pendidik lainnya, yang membedakannya 

hanya materi dan konsep ilmu yang diajarkan. Tanggungjawab sosial kepada 

masyarakat yang menjadi salah satu profesi pembentukan karakter yang 

handal bagi seorang calon akuntan (Andersen, 2012). 

3. Akuntan Perusahaan 

Akuntan perusahaan atau auditor intern adalah auditor yang bekerja 

dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas 

pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan 

oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya 

penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas 

prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang 

dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi (Mulyadi, 2002). 

4. Akuntan Pemerintah 

Akuntansi berfungsi untuk mengontrol seluruh transaksi yang 

berhubungan dengan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Untuk 

kepentingan negara, akuntansi membantu pemerintah berkaitan dengan 

penggunaan keuangan negara yang pada hakikatnya merupakan uang rakyat. 

Untuk menghindari kesalahan pengambilan keputusan, salah satu cara yang 

ditempuh pemerintah dalam menggunakan benda-benda ekonomi adalah 

dengan mendasarkan semua keputusan ekonominya pada informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintah lebih akurat dalam 
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melaksanakan berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintahnya, terutama 

yang berhubungan dengan transaksi keuangan (Ismatullah, 2010: 19). 

5. Akuntan Syari’ah 

Akuntansi syari’ah merupakan bentuk akuntansi unik, dikembangkan 

berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah islam, dan dibangun menggunakan 

pendekatan epistimologi islam. Seiring dengan berjalannya waktu, ekonomi 

syariah pun mulai menjadi salah satu fokus di dalam lembaga keuangan, yang 

tidak lagi hanya sebagai alternatif atas kekurangan ekonomi konvensional, 

tetapi sudah menjadi perekonomian solutif dalam memecahkan persoalan 

ekonomi. Oleh karena itu keberadaan akunatansi syariah mutlak diperlukan 

untuk mengimbangi laju perkembangan ekonomi syariah ini (Yuniharisa, 

2014). 

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Menjadi Akuntan 

1. Nilai Intrinsik Pekerjaan 

Faktor intrinsik pekerjaan memiliki hubungan dengan kepuasan yang 

diterima oleh individu saat atau sesudah ia melakukan pekerjaan (job content). 

Faktor-faktor ini meliputi penghargaan kesempatan mendapat promosi, 

tanggung jawab pekerjaan, tantangan intelektual, pelatihan dan sebagainya. 

Faktor intrinsik tidak terpisah dari sifat pekerjaan itu sendiri dan memberikan 

kepuasan secara langsung saat pekerjaan dilakukan (Oktavia, 2005). 

2. Gaji/Penghargaan Finansial 

Penghargaan finansial/gaji adalah sebuah penghargaan yang berwujud 

finansial. Penghargaan finansial tersebut dipertimbangkan dalam pemilihan 

profesi karena tujuan utama seseorang bekerja adalah memperoleh 

penghargaan finansial. Penghasilan atau penghargaan finansial yang 

diperloleh sebagai kontraprestasi dari pekerjaan yang telah diyakini secara 

mendasar bagi sebagian besar perusahaan sebagai daya tarik utama untuk 

memberikan kepuasan kepada karyawannya. Kompensasi finansial yang 

rasional menjadi kebutuhan mendasar bagi kepuasan kerja. Penghargaan 

finansial/gaji di pandang sebagai alat ukur untuk menilai pertimbangan jasa 



 

8 
 

yang telah diberikan karyawan sebagai imbalan yang telah diperolehnya 

(Suyono, 2014). 

3. Lingkungan Kerja 

Menurut Apriliawati (2014) dalam (Prastyawan, 2015) menyatakan 

bahwa lingkungan kerja adalah lingkungan yang dimana pegawai melakukan 

pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif akan memberikan 

rasa aman dan akan membuat pegawai bekerja secara optimal. Lingkungan 

kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai senang dengan 

lingkungannya maka pegawai tersebut akan betah bekerja ditempat kerjanya. 

Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara 

sesama pegawai dan hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta 

lingkungan fisik tempat pegawai bekerja. 

4. Pelatihan Profesional 

Pelatihan (training) adalah sebuah proses dimana orang mendapatkan 

kapabilitas untuk membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasional. Karena 

proses ini berkaitan dengan berbagai tujuan organisasional (Mathis & Jackson, 

2006). 

5. Pengakuan Profesional 

Pengakuan profesional meliputi hal-hal yang berhubungan dengan 

pengakuan terhadap prestasi. Pengakuan profesional ini meliputi adanya 

kemungkinan bekerja dengan ahli yang lain, kesempatan untuk berkembang 

dan pengakuan prestasi. Pengakuan profesional ini dapat juga dikategorikan 

sebagai penghargaan yang tidak berwujud finansial (Apriliawati, 2014 dalam 

Prastyawan, 2015). 

6. Nilai-nilai Sosial 

Nilai-nilai sosial berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap 

karir yang mereka pilih mempunyai nilai-nilai sosial. Faktor nilai-nilai sosial 

meliputi kesempatan melakukan kegiatan sosial, kesempatan berinteraksi 

dengan orang lain, kepuasan pribadi, kesempatan menjalankan hobi, perhatian 

terhadap perilaku individu, gengsi pekerjaan dan kemungkinan bekerja dengan 

ahli bidang lain (Wicaksono, 2011). 
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7. Pertimbangan Pasar Kerja 

Pertimbangan pasar kerja meliputi kerja dan tersedianya lapangan 

kerja atau kemudahan mengakses lowongan kerja. Keamanan kerja merupakan 

faktor dimana karir yang dipilih dapat bertahan dalam jangka waktu yang 

lama. Karir diharapkan bukan pilihan karir sementara, tetapi dapat terus 

berlanjut sampai seseorang pensiun (Sulasmiyati, 2012). 

8. Personalitas 

Kepribadian/personalitas adalah keseluruhan cara seseorang individu 

bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering 

diekspresikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh 

seseorang (Makmun, 2003 dalam Yuniharisa, 2014). 

 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 
Nilai Intrinsik Pekerjaan (X1) 

Gaji/Penghargaan Finansial (X2) 

Lingkungan Kerja (X3) 

Pelatihan Profesional (X4) 

Pengakuan Profesional (X5) 

Nilai-nilai Sosial (X6) 

Pertimbangan Pasar Kerja (X7) 

Personalitas (X8) 

Pemilihan Karir 

Menjadi Akuntan  

(Y) 
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa faktor-

faktor nilai intrinsik pekerjaan, gaji/penghargaan finansial, lingkungan kerja, 

pelatihan professional, pengakuan professional, nilai-nilai sosial, pertimbangan 

pasar kerja, dan personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan. 

 

Hipotesis 

 Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

H1 : Ada pengaruh nilai intrinsik pekerjaan terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

H2 : Ada pengaruh gaji/penghargaan finansial terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

H3 : Ada pengaruh lingkungan kerja terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

H4 : Ada pengaruh pelatihan profesional terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

H5 : Ada pengaruh pengakuan profesional terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

H6 : Ada pengaruh nilai-nilai sosial terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

H7 : Ada pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan bagi mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

H8 : Ada pengaruh personalitas terhadap pemilihan karir menjadi akuntan bagi 

mahasiswa akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

H9 : Ada pengaruh nilai intrinsik pekerjaaan, gaji/penghargaan finansial, 

lingkungan kerja, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai 

sosial, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas secara bersama-sama 

terhadap pemilihan karir menjadi akuntan bagi mahasiswa akuntansi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 
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METODE PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek dan ruang lingkup pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi program Studi Akuntansi pada Universitas Maritim Raja Ali Haji 

(UMRAH). 

 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu 

data yang diperoleh dengan metode pengumpulan data langsung kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2012). Metode pengumpulan data digunakan dengan 

cara membagikan kuesioner langsung kepada responden dalam penelitian ini. 

Selain itu juga menggunakan data sekunder berupa data statistik mahasiswa 

akuntansi dari bagian administrasi untuk menentukan populasi dan sampel. 

 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2012). Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

pemilihan karir menjadi akuntan (Y). 

Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat) (Sugiyono, 2012). Variabel independen dalam penelitian ini 

ada 8 (delapan) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir 

mahasiswa, yaitu: 

1. Nilai intrinsik pekerjaan (X1) 

2. Gaji/penghargaan finansial (X2) 

3. Lingkungan kerja (X3) 
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4. Pelatihan professional (X4) 

5. Pengakuan professional (X5) 

6. Nilai-nilai sosial (X6) 

7. Pertimbangan pasar kerja (X7) 

8. Personalitas (X8) 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi 

akuntansi fakultas ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 2014 

yang aktif kuliah tahun ajaran 2016-2017 sejumlah 110 mahasiswa. Sampel 

adalah bagian dari populasi yang akan diteliti (Priyatno, 2010). Metode penentuan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability 

sampling berupa purposive sampling, yaitu metode pengumpulan informasi dari 

target-target tertentu dengan cara memilih responden hanya yang berasal dari 

mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Jurusan Akuntansi 

Angkatan 2014. 

Adapun kriteria yang telah ditentukan peneliti dalam penelitian ini adalah :  

1. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi angkatan 2014. 

2. Responden yang telah mengambil mata kuliah auditing I dan auditing II. 

Tabel 3.2 

Hasil Seleksi Sampel Penelitian 

No Kriteria 
Jumlah 

Responden 

1. Jumlah mahasiswa akuntansi angkatan 2014 110 

2. 
Responden yang belum mengambil mata kuliah auditing 

I dan auditing II 
(2) 

Jumlah 108 

 

Metode Analisis 

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan program komputer yaitu 

SPSS (Statistical Package For Sosial Science). 
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Uji Kualitas Data 

Uji Validitas 

Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam 

kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tepat dalam 

mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2010). 

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian (Priyatno, 2010: 91) adalah sebagai berikut: 

1. Jika r hitung > r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

2. Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan 

reliabel atau andal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten 

(Sunyoto, 2011). 

Untuk mengukur uji reliabilitas dapat dilakukan dengan uji statistik yaitu 

dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60 (Sunyoto, 2011). 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) satu sampel merupakan uji 

goodness of fit. Uji ini berkaitan dengan tingkat kesesuaian antara distribusi 

sampel (skor observasi) dan distribusi teoritisnya. Uji K-S mementukan apakah 

skor dalam sampel berasal dari populasi yang memiliki distribusi teoritis. Jika 

signifikansi < 0,05 maka data terdistribusi tidak normal dan jikalau > 0,05 maka 

data terdistribusi normal (Ghozali, 2005) dalam (Andersen, 2012). 
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Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diuji dengan uji regresi, dengan patokan nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Dengan 

kriteria yang digunakan adalah : 

a. Jika nilai VIF < 10 dan angka tolerance > 0,10, maka tidak terdapat 

masalah multikolinieritas didalam model regresi (Sunyoto, 2011). 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadinya 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013: 139). 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2013: 110). 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : 

a. Jika 0 < d < dl, maka tidak ada autokorelasi positif (ditolak). 

b. Jika dl ≤ d ≤ du, maka tidak ada autokorelasi positif (tidak ada keputusan). 

c. Jika 4 – dl < d < 4, maka tidak ada korelasi negatif (ditolak). 

d. Jika 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl, maka tidak ada korelasi negatif (tidak ada keputusan). 

e. Jika du < d < 4 – du, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif 

(diterima). 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). 

analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai 
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variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui 

arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah 

masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif (Priyatno, 

2010: 61). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu pemilihan 

karir menjadi akuntan, sedangkan variabel bebasnya yaitu nilai intrinsik 

pekerjaan, gaji/penghargaan finansial, lingkungan kerja, pelatihan profesional, 

pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja, personalitas. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 + b7X7 + b8X8 + e 

Keterangan : 

Y = Pemilihan karir menjadi akuntan 

X1 = Nilai intrinsik pekerjaan 

X2 = Gaji/penghargaan finansial 

X3 = Lingkungan kerja 

X4 = Pelatihan profesional 

X5 = Pengakuan profesional 

X6 = Nilai-nilai sosial 

X7 = Pertimbangan pasar kerja 

X8 = personalitas 

a = Nilai konstanta 

e = Error / residual, diasumsikan error bernilai 0 

b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7, b8 = Koefisien regresi 

 

Uji Hipotesis 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu (0 ≤ R
2
 ≤ 1). Hal ini berarti bila R

2
 = 0 

menunjukkan tidak adanya pengaruh antar variabel independen dengan variabel 

dependen, bila R
2
 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya 

pengaruh variabel dependen, dan bila R
2
 semakin kecil mendekati nol maka dapat 
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dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Uji t atau Uji Parsial 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013). 

a. Menentukan hipotesis: 

Ho : b1 = b = 0, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. 

Ha : b1 = b ≠ 0, artinya ada pengaruh signifikan antara variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. 

b. Menentukan tingkat signifikan (α) sebesar 5% atau α = 0,05 dan derajat 

kebebasan (dk) = n-1-k, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah 

banyaknya variabel independen. Dengan kriteria : 

1. Ho tidak dapat ditolak jika sig > 0,05 artinya secara parsial tidak 

terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

2. Ho ditolak jika sig < 0,05 artinya secara parsial terdapat pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

3. Ho tidak dapat ditolak jika nilai t hitung < t tabel, artinya secara parsial 

tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

4. Ho ditolak jika nilai t hitung > t tabel, artinya secara parsial terdapat 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Uji F atau Uji Simultan 

Uji statistik F digunakan untuk apakah variabel-variabel independen 

secara bersama-sama signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen 

(Sunyoto, 2011). 

Dalam uji F ada beberapa langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut: 

1. Membuat hipotesis 
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Ho : β = 0, semua variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Ha : β ≠ 0, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Menentukan level of significant (α) = 0,05 dengan degree of freedom df1 = 

k-1 dan df2 = n-k, dengan n adalah jumlah sampel dan k adalah banyaknya 

variabel independen, dengan ketentuan: 

a. Apakah nilai signifikansi f < 0,05, maka Ho ditolak 

b. Apakah nilai signifikansi f > 0,05, maka Ho diterima 

3. Membandingkan F hitung dengan nilai F tabel 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan menerima Ha. Artinya 

secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen =Hipotesis diterima. 

b. Jika F hitung < F tabel, maka Ho tidak dapat ditolak, artinya secara 

bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen = Hipotesis ditolak. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi angkatan 

2014 Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Jenis data 

merupakan data primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari responden 

dengan menggunakan angket atau kuesioner. 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah kuesioner yang disebar 108 

2 Jumlah kuesioner yang tidak kembali 24 

3 Jumlah kuesioner yang tidak lengkap - 

4 Jumlah kuesioner yang tidak diisi 17 

5 Jumlah kuesioner yang dapat diolah 67 

 Sumber : Data diolah 2017 
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Analisis Deskriptif Variabel 

Tabel 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Nilai Intrinsik Pekerjaan (X1) 67 14 20 17,27 1,666 

Gaji/Penghargaan Finansial (X2) 67 16 25 21,94 2,289 

Lingkungan Kerja (X3) 67 10 15 13,37 1,253 

Pelatihan Profesional (X4) 67 13 20 16,64 1,881 

Pengakuan Profesional (X5) 67 12 20 16,07 2,204 

Nilai-nilai Sosial (X6) 67 16 30 22,76 3,095 

Pertimbangan Pasar Kerja (X7) 67 8 15 12,67 1,727 

Personalitas (X8) 67 13 20 17,09 1,756 

Pemilihan Karir Menjadi Akuntan (Y) 67 22 35 28,66 3,859 

Valid N (listwise) 67     

    Sumber : Data olahan SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa untuk variabel nilai 

intrinsik pekerjaan dengan jumlah data (N) sebanyak 67 mempunyai nilai 

minimum 14, maksimum 20, rata-rata 17,27 dan standar deviasi sebesar 1,666. 

Untuk variabel gaji/penghargaan finansial dengan jumlah data (N) sebanyak 67 

mempunyai nilai minimum 16, maksimum 25, rata-rata 21,94 dan standar deviasi 

sebesar 2,289. Variabel lingkungan kerja dengan jumlah data (N) sebanyak 67 

mempunyai nilai minimum 10, nilai maksimum 15, rata-rata 13,37 dan standar 

deviasi sebesar 1,253. Untuk variabel pelatihan profesional dengan jumlah data 

(N) sebanyak 67 mempunyai nilai minimum 13, nilai maksimum 20, rata-rata 

16,64 dan standar deviasi sebesar 1,881. Variabel pengakuan profesional dengan 

jumlah data (N) sebanyak 67 mempunyai nilai minimum 12, nilai maksimum 20, 

rata-rata 16,07 dan standar deviasi sebesar 2,204. Untuk variabel nilai-nilai sosial 

dengan jumlah data (N) sebanyak 67 mempunyai nilai minimum 16, nilai 

maksimum 30, rata-rata 22,76 dan standar deviasi sebesar 3,095. Variabel 

pertimbangan pasar kerja dengan jumlah data (N) sebanyak 67 mempunyai nilai 

minimum 8, nilai maksimum 15, rata-rata 12,67 dan standar deviasi sebesar 1,727. 

Untuk variabel personalitas dengan jumlah data (N) sebanyak 67 mempunyai nilai 
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minimum 13, nilai maksimum 20, rata-rata 17,09 dan standar deviasi sebesar 

1,756. Sedangkan variabel pemilihan karir menjadi akuntan dengan jumlah data 

(N) sebanyak 67 mempunyai nilai minimum 22, nilai maksimum 35, rata-rata 

28,66 dan standar deviasi sebesar 3,859. 

Hasil Uji Validitas 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas 

Pemilihan Karir Menjadi Akuntan 

 Item rhitung rtabel Keterangan 

Nilai intrinsik pekerjaan 

X1.A 0,460  0,256 Valid 

X1.B 0,567 0,256 Valid 

X1.C 0,310 0,256 Valid 

X1.D 0,304 0,256 Valid 

Gaji/Penghargaan 

Finansial 

X2.A 0,537 0,256 Valid 

X2.B 0,410 0,256 Valid 

X2.C 0,539 0,256 Valid 

X2.D 0,612 0,256 Valid 

X2.E 0,572 0,256 Valid 

Lingkungan Kerja 

X3.A 0,374 0,256 Valid 

X3.B 0,653 0,256 Valid 

X3.C 0,491 0,256 Valid 

Pelatihan Profesional 

X4.A 0,446 0,256 Valid 

X4.B 0,421 0,256 Valid 

X4.C 0,400 0,256 Valid 

X4.D 0,289 0,256 Valid 

Pengakuan Profesional 

X5.A 0,541 0,256 Valid 

X5.B 0,496 0,256 Valid 

X5.C 0,530 0,256 Valid 

X5.D 0,464 0,256 Valid 

Nilai-nilai Sosial 

X6.A 0,424 0,256 Valid 

X6.B 0,423 0,256 Valid 

X6.C 0,389 0,256 Valid 

X6.D 0,299 0,256 Valid 

X6.E 0,448 0,256 Valid 

X6.F 0,371 0,256 Valid 

Pertimbangan Pasar 

Kerja 

X7.A 0,555 0,256 Valid 

X7.B 0,435 0,256 Valid 

X7.C 0,419 0,256 Valid 

Personalitas 

X8.A 0,541 0,256 Valid 

X8.B 0,695 0,256 Valid 

X8.C 0,601 0,256 Valid 
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X8.D 0,637 0,256 Valid 

Pemilihan Karir 

Menjadi Akuntan 

Y.A 0,607 0,256 Valid 

Y.B 0,655 0,256 Valid 

Y.C 0,576 0,256 Valid 

Y.D 0,674 0,256 Valid 

Y.E 0,592 0,256 Valid 

Y.F 0,489 0,256 Valid 

Y.G 0,540 0,256 Valid 

Sumber : Data diolah 2017 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui nilai korelasi antara skor item 

dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai rtabel yang dicari 

pada signifikan 0,05 dengan uji 2 sisi dan rtabel di dapat dari df= n-k, yaitu df= 67-

8 = 59, maka nilai rtabel yaitu 0,256. 

Dari hasil uji validitas tersebut dapat diketahui bahwa seluruh item 

pernyataan berkorelasi signifikan dengan skor total atau rhitung nya lebih besar dari 

rtabel (rtabel=0,256) maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item tersebut dinyatakan 

valid. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Ringkasan Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

Nilai Intrinsik Pekerjaan 0,621 Reliabel 

Gaji/Penghargaan Finansial 0,744 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0,683 Reliabel 

Pelatihan Profesional 0,608 Reliabel 

Pengakuan Profesional 0,704 Reliabel 

Nilai-nilai Sosial 0,656 Reliabel 

Pertimbangan Pasar Kerja 0,642 Reliabel 

Personalitas 0,802 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Nilai koefisien alpha untuk nilai intrinsik pekerjaan (X1) adalah 0,621. 

Sesuai dengan kriteria sebelumnya, nilai koefisien alpha tersebut lebih 

besar dari 0,60. Maka data hasil angket (kuesioner) untuk pernyataan 

mengenai nilai intrinsik pekerjaan dapat dinyatakan reliabel. 

2. Nilai koefisien alpha untuk gaji/penghargaan finansial (X2) adalah 0,744. 

Sesuai dengan kriteria sebelumnya, nilai koefisien alpha tersebut lebih 
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besar dari 0,60. Maka data hasil angket (kuesioner) untuk pernyataan 

mengenai gaji/penghargaan finansial dapat dinyatakan reliabel. 

3. Nilai koefisien alpha untuk lingkungan kerja (X3) adalah 0,683. Sesuai 

dengan kriteria sebelumnya, nilai koefisien alpha tersebut lebih besar dari 

0,60. Maka data hasil angket (kuesioner) untuk pernyataan mengenai 

lingkungan kerja dinyatakan reliabel. 

4. Nilai koefisien alpha untuk pelatihan profesional (X4) adalah 0,608. 

Sesuai dengan kriteria sebelumnya, nilai koefisien alpha tersebut lebih 

besar dari 0,60. Maka data hasil angket (kuesioner) untuk pernyataan 

mengenai pelatihan profesional dinyatakan reliabel. 

5. Nilai koefisien alpha untuk pengakuan profesional (X5) adalah 0,704. 

Sesuai dengan kriteria sebelumnya, nilai koefisien alpha tersebut lebih 

besar dari 0,60. Maka data hasil angket (kuesioner) untuk pernyataan 

mengenai pelatihan profesional dinyatakan reliabel. 

6. Nilai koefisien alpha untuk nilai-nilai sosial (X6) adalah 0,656. Sesuai 

dengan kriteria sebelumnya, nilai koefisien alpha tersebut lebih besar dari 

0,60. Maka data hasil angket (kuesioner) untuk pernyataan mengenai 

pelatihan profesional dinyatakan reliabel. 

7. Nilai koefisien alpha untuk pertimbangan pasar kerja (X7) adalah 0,642. 

Sesuai dengan kriteria sebelumnya, nilai koefisien alpha tersebut lebih 

besar dari 0,60. Maka data hasil angket (kuesioner) untuk pernyataan 

mengenai pelatihan profesional dinyatakan reliabel. 

8. Nilai koefisien alpha untuk personalitas (X8) adalah 0,802. Sesuai dengan 

kriteria sebelumnya, nilai koefisien alpha tersebut lebih besar dari 0,60. 

Maka data hasil angket (kuesioner) untuk pernyataan mengenai pelatihan 

profesional dinyatakan reliabel. 

Dari hasil uji reliabilitas tersebut dapat diketahui bahwa nilai koefisien 

Cronbach’s Alpha pada X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 > 0,60. Maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa semua item pernyataan dalam variabel penelitian adalah 

reliabel. Output hasil olahan SPSS 21 dapat dilihat pada lampiran. 
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Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 67 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,44053089 

Most Extreme Differences 

Absolute ,119 

Positive ,119 

Negative -,090 

Kolmogorov-Smirnov Z ,971 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,303 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada 2 cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik dan uji statistik. Adapun hasil uji normalitas pada penelitian ini yaitu 

sebagai berikut : 

 Statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) merupakan salah satu 

cara uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual. Uji K-S 

dilakukan dengan membuat hipotesis : 

1. H0 : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal 

2. Jika sig < 0,05, maka Ho tidak diterima 

Jika sig > 0,05, maka Ho diterima (Ghozali dalam Meliana, 2014). 

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov 

adalah 0,971 dan signifikansinya 0,303 > 0,05, maka Ho dapat diterima, yang 

berarti data residual berdistribusi secara normal. 
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Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi terdistribusi 

secara normal. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -6,828 4,741    

Nilai Intrinsik Pekerjaan (X1) ,521 ,249 ,225 ,596 1,678 

Gaji/Penghargaan Finansial (X2) -,032 ,169 -,019 ,687 1,455 

Lingkungan Kerja (X3) ,077 ,331 ,025 ,596 1,678 

Pelatihan Profesional (X4) ,355 ,228 ,173 ,557 1,797 

Pengakuan Profesional (X5) -,184 ,238 -,105 ,373 2,684 

Nilai-nilai Sosial (X6) ,248 ,148 ,199 ,489 2,046 

Pertimbangan Pasar Kerja (X7) ,791 ,240 ,354 ,598 1,672 
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Personalitas (X8) ,441 ,250 ,201 ,532 1,879 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Output SPSS 21 

 Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa : 

1. Nilai VIF 1,678 dan tolerance 0,596 untuk pernyataan Nilai Intrinsik 

Pekerjaan (X1). Berdasarkan kriteria sebelumnya, nilai VIF tersebut adalah 

lebih kecil dari 10 (1,678 < 10) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 

(0,596 > 0,10). Maka data hasil kuesioner untuk pernyataan mengenai nilai 

intrinsik pekerjaan tidak terdapat masalah multikolinieritas. 

2. Nilai VIF 1,455 dan tolerance 0,687 untuk pernyataan Gaji/Penghargaan 

Finansial (X2). Berdasarkan kriteria sebelumnya, nilai VIF tersebut adalah 

lebih kecil dari 10 (1,455 < 10) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 

(0,687 > 0,10). Maka data hasil kuesioner untuk pernyataan mengenai 

gaji/penghargaan finansial tidak terdapat masalah multikolinieritas. 

3. Nilai VIF 1,678 dan tolerance 0,596 untuk pernyataan Lingkungan Kerja 

(X3). Berdasarkan kriteria sebelumnya, nilai VIF tersebut adalah lebih kecil 

dari 10 (1,678 < 10) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (0,596 > 0,10). 

Maka data hasil kuesioner untuk pernyataan mengenai lingkungan kerja tidak 

terdapat masalah multikolinieritas. 

4. Nilai VIF 1,797 dan tolerance 0,557 untuk pernyataan Pelatihan Profesional 

(X4). Berdasarkan kriteria sebelumnya, nilai VIF tersebut adalah lebih kecil 

dari 10 (1,797 < 10) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (0,557 > 0,10). 

Maka data hasil kuesioner untuk pernyataan mengenai pelatihan profesional 

tidak terdapat masalah multikolinieritas. 

5. Nilai VIF 2,684 dan tolerance 0,373 untuk pernyataan Pengakuan Profesional 

(X5). Berdasarkan kriteria sebelumnya, nilai VIF tersebut adalah lebih kecil 

dari 10 (2,684 < 10) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (0,373 > 0,10). 

Maka data hasil kuesioner untuk pernyataan mengenai pengakuan profesional 

tidak terdapat masalah multikolinieritas. 

6. Nilai VIF 2,046 dan tolerance 0,489 untuk pernyataan Nilai-nilai Sosial (X6). 

Berdasarkan kriteria sebelumnya, nilai VIF tersebut adalah lebih kecil dari 10 
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(2,046 < 10) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (0,489 > 0,10). Maka 

data hasil kuesioner untuk pernyataan mengenai nilai-nilai sosial tidak 

terdapat masalah multikolinieritas. 

7. Nilai VIF 1,672 dan tolerance 0,598 untuk pernyataan Pertimbangan Pasar 

Kerja (X7). Berdasarkan kriteria sebelumnya, nilai VIF tersebut adalah lebih 

kecil dari 10 (1,672 < 10) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (0,598 > 

0,10). Maka data hasil kuesioner untuk pernyataan mengenai pertimbangan 

pasar kerja tidak terdapat masalah multikolinieritas. 

8. Nilai VIF 1,879 dan tolerance 0,532 untuk pernyataan Personalitas (X8). 

Berdasarkan kriteria sebelumnya, nilai VIF tersebut adalah lebih kecil dari 10 

(1,879 < 10) dan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (0,532 > 0,10). Maka 

data hasil kuesioner untuk pernyataan mengenai personalitas tidak terdapat 

masalah multikolinieritas. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dilakukan 

dengan menggunakan uji grafik scatterplot dan uji Spearman’s rho. Pada uji 

scatterplot dapat dilihat hasilnya sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 

Scatterplot 



 

26 
 

 Pada grafik Scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara 

acak dan tidak menunjukkan adanya pola tertentu, serta titik-titik menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. 

Sedangkan untuk mengetahui nilai signifikansinya apakah terjadi 

heteroskedastisitas atau tidak dapat dilakukan uji Spearman’s rho sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Correlations 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Unstandar

dized 

Residual 

Spearman

's rho 

X1 

Correlation 

Coefficient 

1,000 ,341
**
 ,406

**
 ,302

*
 ,576

**
 ,421

**
 ,376

**
 ,413

**
 ,031 

Sig. (2-tailed) . ,005 ,001 ,013 ,000 ,000 ,002 ,001 ,801 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

X2 

Correlation 

Coefficient 

,341
**
 1,000 ,340

**
 ,432

**
 ,335

**
 ,347

**
 ,390

**
 ,177 ,016 

Sig. (2-tailed) ,005 . ,005 ,000 ,006 ,004 ,001 ,153 ,897 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

X3 

Correlation 

Coefficient 

,406
**
 ,340

**
 1,000 ,515

**
 ,493

**
 ,358

**
 ,497

**
 ,496

**
 ,034 

Sig. (2-tailed) ,001 ,005 . ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,785 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

X4 

Correlation 

Coefficient 

,302
*
 ,432

**
 ,515

**
 1,000 ,470

**
 ,265

*
 ,368

**
 ,473

**
 ,085 

Sig. (2-tailed) ,013 ,000 ,000 . ,000 ,030 ,002 ,000 ,494 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

X5 

Correlation 

Coefficient 

,576
**
 ,335

**
 ,493

**
 ,470

**
 1,000 ,630

**
 ,522

**
 ,586

**
 ,086 

Sig. (2-tailed) ,000 ,006 ,000 ,000 . ,000 ,000 ,000 ,488 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

X6 

Correlation 

Coefficient 

,421
**
 ,347

**
 ,358

**
 ,265

*
 ,630

**
 1,000 ,510

**
 ,480

**
 ,128 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,003 ,030 ,000 . ,000 ,000 ,301 
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N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

X7 

Correlation 

Coefficient 

,376
**
 ,390

**
 ,497

**
 ,368

**
 ,522

**
 ,510

**
 1,000 ,569

**
 ,038 

Sig. (2-tailed) ,002 ,001 ,000 ,002 ,000 ,000 . ,000 ,759 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

X8 

Correlation 

Coefficient 

,413
**
 ,177 ,496

**
 ,473

**
 ,586

**
 ,480

**
 ,569

**
 1,000 ,155 

Sig. (2-tailed) ,001 ,153 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . ,212 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Unstandardiz

ed Residual 

Correlation 

Coefficient 

,031 ,016 ,034 ,085 ,086 ,128 ,038 ,155 1,000 

Sig. (2-tailed) ,801 ,897 ,785 ,494 ,488 ,301 ,759 ,212 . 

N 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Dari hasil output di atas, dapat diketahui korelasi antara variabel 

independen dengan Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikansi > 

0,05, yaitu korelasi antara nilai intrinsik pekerjaan dengan Unstandardized 

Residual menghasilkan signifikansi 0,801, korelasi gaji/penghargaan finansial 

dengan Unstandardized Residual menghasilkan signifikansi 0,897, korelasi 

lingkungan kerja dengan Unstandardized Residual  menghasilkan signifikansi 

0,785, korelasi pelatihan profesional dengan Unstandardized Residual  

menghasilkan signifikansi 0,494, korelasi pengakuan profesional dengan 

Unstandardized Residual  menghasilkan signifikansi 0,488, korelasi nilai-nilai 

sosial dengan Unstandardized Residual menghasilkan signifikansi 0,301, korelasi 

pertimbangan pasar kerja dengan Unstandardized Residual menghasilkan 

signifikansi 0,759, dan korelasi personalitas dengan Unstandardized Residual 

menghasilkan signifikansi 0,212. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Adapun nilai Durbin-Watson yang diperoleh dari hasil pengolahan data 

dapat dilihat dari tabel 4.8 di bawah ini : 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,775
a
 ,600 ,545 2,603 1,919 

a. Predictors: (Constant), X8, X2, X1, X3, X7, X4, X6, X5 

b. Dependent Variable: Y 

Berdasarkan tabel 4.8 hasil Uji Durbin-Watson diperoleh nilai 1,919. Nilai 

DW 1,919 lebih besar dari batas atas (du) 1,87 dan kurang dari 4 – 1,87 (4 – du), 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak H0 yang menyatakan bahwa 

tidak ada autokorelasi positif atau negatif, dapat disimpulkan tidak terdapat 

autokorelasi. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -6,828 4,741  -1,440 ,155 

Nilai Intrinsik Pekerjaan (X1) ,521 ,249 ,225 2,093 ,041 

Gaji/Penghargaan Finansial (X2) -,032 ,169 -,019 -,190 ,850 

Lingkungan Kerja (X3) ,077 ,331 ,025 ,234 ,816 

Pelatihan Profesional (X4) ,355 ,228 ,173 1,553 ,126 

Pengakuan Profesional (X5) -,184 ,238 -,105 -,773 ,442 

Nilai-nilai Sosial (X6) ,248 ,148 ,199 1,674 ,099 

Pertimbangan Pasar Kerja (X7) ,791 ,240 ,354 3,297 ,002 

Personalitas (X8) ,441 ,250 ,201 1,763 ,083 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber Data Primer diolah Mei 2017 

Berdasarkan analisis regresi pada tabel 4.9 diatas, maka diperoleh 

persamaan model regresi sebagai berikut: 
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Y= -6,828 + 0,521 X1 – 0,032 X2 + 0,077 X3 + 0,355 X4 - 0,184 X5 + 0,248 X6 

+ 0,791 X7 + 0,441 X8 + e 

Dari persamaan regresi di atas dapat dilihat bahwa : 

1. Nilai konstanta (a) = -6,828 yang menunjukkan bahwa apabila variabel 

independen nilai intrinsik pekerjaan (X1), gaji/penghargaan finansial (X2), 

lingkungan kerja (X3), pelatihan professional (X4), pengakuan professional 

(X5), nilai-nilai sosial (X6), pertimbangan pasar kerja (X7), dan personalitas 

(X8) nilainya adalah 0, maka nilai pemilihan karir menjadi akuntan adalah -

6,828. 

2. Koefisien regresi variabel nilai intrinsik pekerjaan (X1) sebesar 0,521 artinya 

jika nilai intrinsik pekerjaan mengalami kenaikan 1%, maka pemilihan karir 

menjadi akuntan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,521 atau 52,1% 

dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

3. Koefisien regresi variabel gaji/penghargaan finansial (X2) sebesar -0,032 

artinya jika gaji/penghargaan finansial mengalami kenaikan 1%, maka 

pemilihan karir menjadi akuntan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -

0,032 atau -3,2% dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

4. Koefisien regresi variabel lingkungan kerja (X3) sebesar 0,077 artinya jika 

lingkungan kerja mengalami kenaikan 1%, maka pemilihan karir menjadi 

akuntan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,077 atau 7,7% dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

5. Koefisien regresi variabel pelatihan profesional (X4) sebesar 0,355 artinya 

jika pelatihan profesional mengalami kenaikan 1%, maka pemilihan karir 

menjadi akuntan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,355 atau 35,5% 

dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

6. Koefisien regresi variabel pengakuan profesional (X5) sebesar -0,184 artinya 

jika pengakuan profesional mengalami kenaikan 1%, maka pemilihan karir 

menjadi akuntan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,184 atau -18,4% 

dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

7. Koefisien regresi variabel nilai-nilai sosial (X6) sebesar 0,248 artinya jika 

nilai-nilai sosial mengalami kenaikan 1%, maka pemilihan karir menjadi 
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akuntan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,248 atau 24,8% dengan 

asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

8. Koefisien regresi variabel pertimbangan pasar kerja (X7) sebesar 0,791 artinya 

jika pertimbangan pasar kerja mengalami kenaikan 1%, maka pemilihan karir 

menjadi akuntan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,791 atau 79,1% 

dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. 

9. Koefisien regresi variabel personalitas (X8) sebesar 0,441 artinya jika 

personalitas mengalami kenaikan 1%, maka pemilihan karir menjadi akuntan 

(Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,441 atau 44,1% dengan asumsi 

variabel independen lain nilainya tetap. 

Uji Hipotesis 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 4.10 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,775
a
 ,600 ,545 2,603 

a. Predictors: (Constant), X8, X2, X1, X3, X7, X4, X6, X5 

b. Dependent Variable: Y 

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,545 atau 54,5%, artinya bahwa variabel Y (pemilihan karir menjadi akuntan) 

dipengaruhi sebesar 54,5% oleh variabel nilai intrinsik pekerjaan, 

gaji/penghargaan finansial, lingkungan kerja, pelatihan profesional, pengakuan 

profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas 

sedangkan sisanya sebesar 45,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar 8 variabel 

yang diteliti. 
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Hasil Uji t atau Uji Parsial 

Tabel 4.11 

Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -6,828 4,741  -1,440 ,155 

Nilai Intrinsik Pekerjaan (X1) ,521 ,249 ,225 2,093 ,041 

Gaji/Penghargaan Finansial (X2) -,032 ,169 -,019 -,190 ,850 

Lingkungan Kerja (X3) ,077 ,331 ,025 ,234 ,816 

Pelatihan Profesional (X4) ,355 ,228 ,173 1,553 ,126 

Pengakuan Profesional (X5) -,184 ,238 -,105 -,773 ,442 

Nilai-nilai Sosial (X6) ,248 ,148 ,199 1,674 ,099 

Pertimbangan Pasar Kerja (X7) ,791 ,240 ,354 3,297 ,002 

Personalitas (X8) ,441 ,250 ,201 1,763 ,083 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Data primer diolah Mei 2017 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.11 di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pengaruh nilai intrinsik pekerjaan terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

diperoleh nilai thitung sebesar 2,093 dengan signifikansi 0,041. Karena 0,041 < 

0,05 dan thitung > ttabel (2,093 > 2,002), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa nilai intrinsik pekerjaan 

berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. 

2. Pengaruh gaji/penghargaan finansial terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

diperoleh nilai thitung sebesar -0,190 dengan signifikansi 0,850. Karena 0,850 > 

0,05 dan thitung < ttabel ( -0,190 < 2,002), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa gaji/penghargaan 

finansial tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. 

3. Pengaruh lingkungan kerja terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

diperoleh nilai thitung sebesar 0,234 dengan signifikansi 0,816. Karena 0,816 > 

0,05 dan thitung < ttabel (0,234 < 2,002), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 
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diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja tidak 

berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. 

4. Pengaruh pelatihan profesional terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

diperoleh nilai thitung sebesar 1,553 dengan signifikansi 0,126. Karena 0,126 > 

0,05 dan thitung < ttabel (1,553 < 2,002), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan profesional 

tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. 

5. Pengaruh pengakuan profesional terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

diperoleh nilai thitung sebesar -0,773 dengan signifikansi 0,442. Karena 0,442 > 

0,05 dan thitung < ttabel (-0,773 < 2,002), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan profesional 

tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. 

6. Pengaruh nilai-nilai sosial terhadap pemilihan karir menjadi akuntan diperoleh 

nilai thitung sebesar 1,674 dengan signifikansi 0,099. Karena 0,099 > 0,05 dan 

thitung < ttabel (1,674 < 2,002), maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan 

Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. 

7. Pengaruh pertimbangan pasar kerja terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

diperoleh nilai thitung sebesar 3,297 dengan signifikansi 0,002. Karena 0,002 < 

0,05 dan thitung > ttabel (3,297 > 2,002), maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan pasar 

kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. 

8. Pengaruh personalitas terhadap pemilihan karir menjadi akuntan diperoleh 

nilai thitung sebesar 1,763 dengan signifikansi 0,083. Karena 0,083 > 0,05 dan 

thitung < ttabel (1,763 < 2,002), maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan 

Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa personalitas tidak berpengaruh 

terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. 
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Hasil Uji F atau Uji Simultan 

Tabel 4.12 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 589,996 8 73,749 10,881 ,000
b
 

Residual 393,109 58 6,778   

Total 983,104 66    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X8, X2, X1, X3, X7, X4, X6, X5 

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 4.12 diatas, dapat dilihat nilai F hitung 

sebesar 10,881 dan F tabel 2,172 dengan signifikansi 0,000, dengan demikian 

dapat diketahui bahwa F hitung > F tabel (10,881 > 2,172) dengan signifikansi 

0,000 < 0,05 yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai intrinsik pekerjaan, 

gaji/penghargaan finansial, lingkungan kerja, pelatihan profesional, pengakuan 

profesional, nilai-nilai sosial, pertimbangan pasar kerja dan personalitas 

berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan. Berdasarkan hasil analisis 

data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan oleh mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

2. Gaji/penghargaan finansial tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir 

menjadi akuntan oleh mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja 

Ali Haji. 

3. Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

oleh mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

4. Pelatihan profesional tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan oleh mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 
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5. Pengakuan profesional tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan oleh mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

6. Nilai-nilai sosial tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan 

oleh mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

7. Pertimbangan pasar kerja berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi 

akuntan oleh mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

8. Personalitas tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan oleh 

mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

9. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa secara bersama-sama seluruh 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas, maka 

dapat diberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi akademisi dan lembaga pendidikan akuntansi, khususnya Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Univesitas Maritim Raja Ali Haji diharapkan 

menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas dalam pendidikan akuntansi 

dan mengembangkan teknik pengajaran agar dapat menghasilkan lulusan 

sarjana yang berkualitas. 

2. Tujuan utama menghasilkan lulusan sarjana ekonomi akuntansi adalah 

menjadi profesional pada bidang akuntansi yang biasa disebut sebagai 

akuntan. Untuk itu di harapkan kepada para lulusan sarjana ekonomi akuntansi 

agar dapat memilih profesi sesuai dengan latar belakang pendidikan yang 

dimilikinya. Baik itu akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan perusahaan, 

akuntan pemerintah dan akuntan syari’ah. 

3. Untuk para peneliti selanjutnya karena penelitian ini hanya mengambil 

responden mahasiswa akuntansi di Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi 

Kepulauan Riau, maka diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

mengambil responden dari universitas lainnya. Sehingga dapat 

menggambarkan atau mewakili secara keseluruhan. Dan diharapkan bagi 

mahasiswa lebih memahami tujuan serta faktor-faktor dalam 

mempertimbangkan pemilihan karir setelah lulus menjadi sarjana akuntansi. 
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