
BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Responden

Responden yang dijadikan objek dalan penelitian ini adalah Mahasiswa 

angkatan  2009,  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  (FEB),  Jurusan  Akuntansi, 

Universitas  Brawijaya,  Malang.  Jumlah  kuisioner  yang  telah  disebar  adalah 

sebanyak  130  lembar,  dengan  jumlah  pengembalian  kuisioner  sebanyak  121 

lembar. Kuisioner yang dapat digunakan sebanyak 76. Sisa dari kuisioner tidak 

bisa  digunakan karena responden tidak mencantumkan IPK sebagai  tolak ukur 

pemahaman akuntansi.

4.2. Karakteristik Responden

Sebelum  membahas  hasil  penelitian,  akan  dijelaskan  gambaran 

responden  gambaran  responden  yang  akan  ditampilkan  berupa  jenis  kelamin, 

umur, SKS, dan IPK. Berikut adalah pembahasnnya.

4.2.1. Jenis kelamin

Tabel 4.1
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin
Jenis kelamin Frekuensi Prosentase

Laki-laki 45 59,2
Perempuan 31 40,8

Total 76 100,0

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 76 responden (mahasiswa 

FEB Jurusan Akuntansi angkatan 2009) yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini, 45 orang (59,2%) diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 31 orang sisanya 
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(40,8%)  berjenis  kelamin  perempuan.  Perbedaan  yang  tidak  signifikan  ini 

menunjukan bahwa sampel sudah cukup representatif dalam mewakili populasi.

4.2.2.Umur

Tabel 4.2 
Karakteristik responden berdasarkan umur
Umur Frekuensi Prosentase

20 tahun 1 1,3
21 tahun 25 32,9
22 tahun 46 60,5
23 tahun 3 3,9
24 tahun 1 1,3

Total 76 100,0

Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  dari  76  responden  yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini, 46 orang diantaranya (60,5%) berumur 22 

tahun. 25 orang lainnya (32,9%) berumura 21 tahun, 3 orang (3,9%) berumur 23 

tahun dan masing-masing 1 orang sisanya (1,3%) berumur 20 dan 24 tahun.

4.2.3.SKS

Tabel 4.3
Karakteristik responden berdasarkan SKS
SKS Frekuensi Prosentase

111 – 120 1 1,3
121 – 130 2 2,6
131 – 140 12 15,8
141 – 150 58 76,3

> 150 3 3,9
Total 76 100,0

Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  dari  76  responden  yang 

menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini,  58  orang  diantaranya  (76,3%)  sudah 

menempuh kuliah antara 141 hingga 150 sks, 12 orang (15,8%) telah menempuh 
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kuliah antara 131 hingga 140 sks, 3 orang (3,9%) telah menempuh lebih dari 150 

sks,  2  orang (2,6%) telah  menempuh  antara  121 hingga  130 sks  dan  1  orang 

(1,3%) baru menempuh antara 111 hingga 120 sks.

4.2.4. IPK

Tabel 4.4
Karakteristik responden berdasarkan IPK
IPK Frekuensi Prosentase

< 2,50 1 1,3
2,51 – 3,00 5 6,6
3,01 – 3,50 42 55,3
3,51 – 4,00 28 36,8

Total 76 100,0

Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  dari  76  responden  yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini, 42 orang diantaranya (55,3%) memiliki IPK 

antara  3,01  hingga  3,50,  28  orang  (36,8%)  lainnya  memiliki  IPK antara  3,51 

hingga 4,00, 5 orang (6,6%) lainnya memiliki IPK antara 2,51 hingga 3,00 dan 1 

orang (1,3%) sisanya memiliki IPK kurangdari 2,50.

4.3. Uji Instrument Penelitian

4.3.1.  Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa 

yang  diukur.  Valid  tidaknya  suatu  item  instrument  dapat  diketahui  dengan 

membandingkan hasil  perhitungan r tabel dan r  hitung.  Jika r  hitung > r  tabel 

maka data dikatakan valid. Jika r hitung < r tabel maka sebaliknya.
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Tabel 4.5
Uji Validitas Instrumen Pertanyaan Tahap I

Variabel Item r hitung r tabel Ket

Pengenalan diri (X1)

1 0,4

0,226

0,226

Valid
2 0,42 Valid
3 0,375 Valid
4 0,331 Valid
5 0,366 Valid
6 0,489 Valid
7 0,451 Valid
8 0,367 Valid
9 0,359 Valid
10 0,344 Valid

Pengendalian diri 
(X2)

1 0,441 Valid
2 0,496 Valid
3 0,517 Valid
4 0,401 Valid
5 0,554 Valid
6 0,26 Valid
7 0,564 Valid
8 0,35 Valid
9 0,424 Valid
10 0,348 Valid

Motivasi (X3)

1 0,585 Valid
2 0,439 Valid
3 0,492 Valid
4 0,545 Valid
5 0,487 Valid
6 0,449 Valid
7 0,523 Valid
8 0,592 Valid
9 0,557 Valid
10 0,559 Valid

Empati (X4) 1 0,196 Tidak Valid
2 0,511 Valid
3 0,173 Tidak Valid
4 0,349 Valid
5 0,341 Valid
6 0,449 Valid
7 0,412 Valid
8 0,485 Valid
9 0,571 Valid
10 0,439 Valid
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Ketrampilan Sosial 
(X5)

1 0,200 Tidak Valid
2 0,212 Tidak Valid
3 0,451 Valid
4 0,515 Valid
5 0,485 Valid
6 0,465 Valid
7 0,36 Valid
8 0,448 Valid
9 0,515 Valid
10 0,398 Valid

Berdasarkan Tabel  4.5  terdapat  beberapa  butir  soal  dengan  hasil  uji 

validitas  yang  tidak  valid  yaitu  X4.1,  X4.3,  X5.1,  dan X5.2.  Dengan r  hitung 

masing  masing  0,196;  0,173;  0,200;  dan  0,212.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa  r 

hitung  lebih  kecil  dari  r  tabel,  atau  bisa  dikatakan  tidak  valid.  Maka  dari  ini 

penulis  melakukan  pengujian  validitas  ulang dengan menghilangkan  butir  soal 

tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Uji Validitas Instrumen Pertanyaan Tahap II

Variabel Item r hitung r tabel Ket

Pengenalan diri (X1)

1 0,4 0,226 Valid
2 0,42 Valid
3 0,375 Valid
4 0,331 Valid
5 0,366 Valid
6 0,489 Valid
7 0,451 Valid
8 0,367 Valid
9 0,359 Valid
10 0,344 Valid

Pengendalian diri (X2) 1 0,441 Valid
2 0,496 Valid
3 0,517 Valid
4 0,401 Valid
5 0,554 Valid
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6 0,26 Valid
7 0,564 Valid
8 0,35 Valid
9 0,424 Valid
10 0,348 Valid

Motivasi (X3)

1 0,585 Valid
2 0,439 Valid
3 0,492 Valid
4 0,545 Valid
5 0,487 Valid
6 0,449 Valid
7 0,523 Valid
8 0,592 Valid
9 0,557 Valid
10 0,559 Valid

Empati (X4)

2 0,519 Valid
4 0,250 Valid
5 0,297 Valid
6 0,450 Valid
7 0,448 Valid
8 0,507 Valid
9 0,603 Valid
10 0,468 Valid

Ketrampilan Sosial 
(X5)

3 0,442 Valid
4 0,490 Valid
5 0,499 Valid
6 0,480 Valid
7 0,365 Valid
8 0,413 Valid
9 0,561 Valid
10 0,399 Valid

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan 

untuk variabel X1, X2, X3, X4 dan X5 memiliki nilai signifikansi yang kurang dari 

0,05 sehingga dapat dikatakan semua item pertanyaan untuk variabel X1, X2, X3, 

X4 dan X5 telah valid dan dapat dilakukan analisis selanjutnya.
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Uji Reliabilitas

Reliabilitas  adalah  index yang  menunjukkan  sejauh  mana  suatu  alat 

pengukur  dapat  dipercaya  atau  dapat  diandalkan.  Instrumen  dapat  dikatakan 

handal  (reliabel  bila  memiliki  koefisien  reliabilitas  sebesar  0,6  atau  lebih.  Uji 

reliabilitas yang digunakan adalah dengan Alpha Cronbach. Bila nilai alpha lebih 

kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan reliabel. 

Hasil  pengujian  reliabilitas  terhadap  semua  variabel  ditunjukkan  table 4.7 di 

bawah ini:

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas Tahap I

Variabel Koefisien Alpha Keterangan
Pengenalan diri (X1) 0,730 Reliabel

 Pengendalian diri (X2) 0,763 Reliabel
 Motivasi (X3) 0,831 Reliabel
 Empati (X4) 0,715 Reliabel

 Ketrampilan Sosial (X5) 0,739 Reliabel
       

 Karena  pengujian  Validitas  dilakukan  bersamaan  dengan  uji 

reliabilitas,  maka pada tabel 4.7 masih terdapat  hasil  perhitungan dengan butir 

soal yang tidak valid (X4.1, X4.3, X5.1, dan X5.2). Sehingga, penulis melakukan 

uji  reliabilitas  ulang  dengan menghilangkan  butir  soal  yang  tidak  valid.  Hasil 

perhitungan reliabilitas selanjutnya akan dijelaskan pada tabel 4.8.
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Tabel 4.8
Uji Reliabilitas Tahap II

Variabel Koefisien Alpha Keterangan
Pengenalan diri (X1) 0,730 Reliabel

 Pengendalian diri (X2) 0,763 Reliabel
 Motivasi (X3) 0,831 Reliabel
 Empati (X4) 0,731 Reliabel

 Ketrampilan Sosial (X5) 0,753 Reliabel

Berdasarkan tabel  4.8 dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki 

nilai  koefisien  Alpha  Cronbach  lebih  besar  dari  0,6  sehingga  dapat  dikatakan 

instrumen  pertanyaan  yang  digunakan dalam penelitian  ini  sudah reliabel  atau 

dapat diandalkan sehingga dapat dilakukan analisis selanjutnya.

4.4. Asumsi Klasik

4.4.1.  Uji Multikolinearitas

Uji  Multikolinearitas  adalah  penguji  ekonometrika  yang  digunkan 

untuk meguji suatu model apakah terjadi hubungan yang sempurna antara variabel 

bebas,  sehingga  sulit  untuk  memisahkan  pengaruh  antara  variabel-variabel  itu 

secara  individu  terhadap  variabel  terikat.  Pengujian  ini  diguakan  untuk 

mengetahui apakah antara variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut tidak 

saling berkolerasi. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat 

dideteksi dari besarnya VIF (Variance Inflation Factor). Bila nilai VIF tidak lebih 

dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Dari hasil analisis diperoleh nilai VIF 

masing-masing variabel bebas seperti yang tercantum sebagai berikut:
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Tabel 4.9
Hasil Uji Asumsi Multikolineritas

Variabel  Bebas VIF Keterangan
Pengenalan diri (X1) 2,290 Non Multikolinearitas

 Pengendalian diri (X2) 2,659 Non Multikolinearitas
 Motivasi (X3) 2,506 Non Multikolinearitas
 Empati (X4) 2,485 Non Multikolinearitas

 Ketrampilan Sosial (X5) 2,330 Non Multikolinearitas

Berdasarkan tabel  di  atas  dapat  diketahui  variabel  independen dalam 

penelitian  ini  memiliki  Variance  Inflation  Factor  (VIF)  lebih  kecil  dari  10, 

sehingga  dapat  dikatakan  tidak  terdapat  gejala  multikolinearitas  antara  varibel 

bebas dalam penelitian ini.

4.4.2.  Uji Autokorelasi

Uji  autokorelasi adalah  untuk  melihat  apakah  terjadi  korelasi  antara 

suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Dapat dikatakan bahwa analisis 

regresi  adalah  untuk  melihat  pengaruh antara  variabel  bebas  terhadap  variabel 

terikat,  jadi  tidak  boleh  ada  korelasi  antara  observasi  dengan  data  observasi 

sebelumnya. Uji statistik yang digunakan adalah uji Durbin-Watson. Berikut hasil 

perhitungan DW dengan menggunakan regresi:

Tabel 4.10
Pengujian Asumsi Autokorelasi

dl du 4-dl 4-du dw Interprestasi
1,491 1,770 2,509 2,230 2,007 Tidak ada autokorelasi

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel di atas diketahui bahwa 

du<dw<4-du (1,770<2,007<2,230) maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi.

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Autokorelasi
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4.4.3.  Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji  apakah dalam model regresi, 

variabel  penganggu  atau  residual  memilki  distribusi  normal  (Ghozali  2005). 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal.  Metode  yang  digunakan  untuk  menguji  normalitas  adalah  dengan 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai  residual hasil  persamaan 

regresi serta metode grafik normal PP-plot. Bila probabilitas hasil uji Kolmogorov 

Smirnov lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas terpenuhi.

Tabel 4.11
Uji Asumsi Normalitas

Statistik Uji Nilai sig. Keterangan

Kolmogorov-Smirnov Z 0,289 Menyebar Normal

Berdasarkan  hasil  pengujian  normalitas  pada  tabel  4.11  diketahui 

bahwa  nilai  signifikansi  residual  regresi  yang  terbentuk  lebih  besar  dari  taraf 

nyata  5%  (0,05)  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  asumsi  normalitas  tersebut 

terpenuhi.

Jika  menggunakan  grafik  PP-Plot  dapat  dilihat  bahwa titik-titik  dari 

data mendekati garis diagonal sehingga dapat dinyatakan bahwa model tersebut 

menyebar secara normal. Berikut adalah hasil pengujiannya:
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Gambar 4.1

 Normal PP Plot

Dengan  menggunakan  normal  pp  plot  pada  gambar  di  atas 

menunjukkan bahwa sebagian besar titik-titik data berada di sekitar garis diagonal 

regresi maka dinyatakan bahwa residual menyebar normal atau asumi normalitas 

terpenuhi.  Baik  menggunakan  pengujian  statistik  maupun  normal  pp  plot 

didapatkan bahwa residual menyebar normal atau asumsi normalitas terpenuhi.

4.4.4.  Uji Heteroskedastisitas

Uji  Heteroskedastisitas  digunakan  untuk  melihat  apakah  terdapat 

ketidaksamaan  varian  dari  residual  satu  ke  yang  lain.  Uji  pendeteksian 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode grafik yaitu  dengan melihat 
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grafik  plot  antara  nilai  prediksi  variabel  dependen  yaitu  ZPRED  dengan 

residualnya SDRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SDRESID 

dan ZPRED dimana  sumbu  Y adalah  Y yang  telah  terprediksi,  dan  sumbu  X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya). 

Gambar 4.2

Scatter Plot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan  grafik  scatterplot  tersebut  terlihat  bahwa  titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada 

sumbu  Y.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi.
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4.5.  Pengujian Hipotesis

Secara ringkas hasil analisis regresi linier berganda terdapat dalam tabel 

berikut ini:

Tabel 4.12
Ringkasan Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel
Unstandardized 

Coefficients
(B)

Standardized 
Coefficients

β
t hitung Sig. Keterangan

(Constant) 0,951 5,231 0,000 Signifikan
 Pengenalan diri (X1) 0,027 0,316 3,583 0,001 Signifikan
 Pengendalian diri (X2) 0,016 0,234 2,461 0,016 Signifikan
 Motivasi (X3) 0,012 0,214 2,318 0,023 Signifikan
 Empati (X4) 0,010 0,126 1,375 0,174 Tidak Signifikan
 Ketrampilan Sosial (X5) 0,010 0,128 1,434 0,156 Tidak Signifikan

Adjusted R2 = 0,745
F hitung = 44,724
F table = 2,337
Sig. F = 0,000
t table = 1,992
α = 0,05

Variabel terikat pada regresi ini adalah Tingkat Pemahaman Akuntansi 

(Y) sedangkan variabel bebasnya adalah Pengenalan diri (X1), Pengendalian diri 

(X2), Motivasi (X3), Empati  (X4) dan Ketrampilan Sosial (X5). Model regresi 

berdasarkan hasil analisis di atas adalah:

Y = 0,951 + 0,027X1 + 0,016X2 + 0,012X3 + 0,010X4 + 0,010X5 +e

Arti dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. bo = 0,951

Nilai  konstan  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  tidak  ada  variabel  bebas 

(Pengenalan diri (X1), Pengendalian diri (X2), Motivasi (X3), Empati (X4) 

dan Ketrampilan Sosial (X5)) maka variabel Tingkat Pemahaman Akuntansi 
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(Y) adalah sebesar 0,951. Dengan kata lain, Tingkat Pemahaman Akuntansi 

(Y)  meningkat sebesar  0,951 sebelum  atau  tanpa  adanya  variabel 

Pengenalan diri (X1), Pengendalian diri (X2), Motivasi (X3), Empati (X4) 

dan Ketrampilan Sosial (X5) dimana X1, X2, X3, X4 dan X5 = 0.

2. b1 =  0,027

Nilai  parameter  atau  koefisien  regresi  b1  ini  menunjukkan  bahwa  setiap 

variable  Pengenalan (X1) diri meningkat  1  satuan,  maka  Tingkat 

Pemahaman Akuntansi (Y) akan meningkat sebesar 0,027 kali atau dengan 

kata lain setiap peningkatan Tingkat Pemahaman Akuntansi (Y) dibutuhkan 

variabel  Pengenalan diri (X1) sebesar  0,027 dengan asumsi variabel bebas 

yang lain tetap (X2, X3, X4 dan X5 = 0).

3. b2 =  0,016

Nilai  parameter  atau  koefisien  regresi  b2 ini  menunjukkan  bahwa  setiap 

variable  Pengendalian  diri (X2)  meningkat  1  satuan,  maka  Tingkat 

Pemahaman Akuntansi (Y) akan meningkat sebesar 0,016 kali atau dengan 

kata lain setiap peningkatan Tingkat Pemahaman Akuntansi (Y) dibutuhkan 

variabel Pengendalian diri (X2) sebesar 0,016 dengan asumsi variabel bebas 

yang lain tetap (X1, X3, X4 dan X5 = 0). 

4. b3 =  0,012

Nilai  parameter  atau  koefisien  regresi  b3 ini  menunjukkan  bahwa  setiap 

variable  Motivasi (X3)  meningkat  1  satuan,  maka  Tingkat  Pemahaman 

Akuntansi (Y)  akan meningkat sebesar  0,012 kali  atau  dengan  kata  lain 

setiap  peningkatan  Tingkat  Pemahaman  Akuntansi (Y)  dibutuhkan 
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peningkatan  variabel  Motivasi  (X3) sebesar  0,012  dengan asumsi variabel 

bebas yang lain tetap (X1, X2, X4 dan X5 = 0). 

5. b4 =  0,010

Nilai  parameter  atau  koefisien  regresi  b4 ini  menunjukkan  bahwa  setiap 

variable  Empati (X4)  meningkat  1  satuan,  maka  Tingkat  Pemahaman 

Akuntansi (Y)  akan meningkat sebesar  0,010 kali  atau  dengan  kata  lain 

setiap peningkatan Tingkat Pemahaman Akuntansi (Y) dibutuhkan variabel 

Empati  (X4) sebesar  0,010  dengan asumsi  variabel bebas yang lain tetap 

(X1, X2, X3 dan X5 = 0).

6. b5 =  0,010

Nilai  parameter  atau  koefisien  regresi  b5 ini  menunjukkan  bahwa  setiap 

variable  Ketrampilan  Sosial (X5)  meningkat  1  satuan,  maka  Tingkat 

Pemahaman Akuntansi (Y) akan meningkat sebesar 0,010 kali atau dengan 

kata lain setiap peningkatan Tingkat Pemahaman Akuntansi (Y) dibutuhkan 

variabel  Ketrampilan  Sosial (X5) sebesar  0,010  dengan  asumsi  variabel 

bebas yang lain tetap (X1, X2, X3 dan X4 = 0). 

Berdasarkan  tabel  regresi  di  atas  diperoleh  nilai  Adjusted  R  Square 

sebesar  0,745  atau  74,5%.  Artinya  bahwa  keragaman  Tingkat  Pemahaman 

Akuntansi dipengaruhi oleh 74,5% variabel bebas Pengenalan diri, Pengendalian 

diri, Motivasi, Empati dan Ketrampilan Sosial. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 

25,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.
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4.5.1.Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yaitu 

Pengenalan diri  (X1), Pengendalian diri (X2), Motivasi  (X3), Empati  (X4) dan 

Ketrampilan Sosial (X5) mempunyai  pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel Tingkat Pemahaman Akuntansi.

Pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  uji  F,  dengan  cara 

membandingkan nilai Fhitung hasil analisis regresi dengan nila Ftabel pada taraf nyata 

α = 0,05.

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ho: bi = 0

variabel bebas (X1, X2, X3, X4 dan X5) secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y)

Ha: bi ≠ 0

variabel  bebas  (X1,  X2,  X3,  X4  dan  X5)  secara  simultan  berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y)

Kriteria pengujian:

a. Jika Fhitung >  Ftabel,  maka Ho ditolak  dan Ha diterima,  artinya  variabel 

bebas (X1, X2, X3, X4 dan X5) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y)

b. Jika Fhitung <  Ftabel,  maka Ho diterima  dan Ha ditolak,  artinya  variabel 

bebas  (X1, X2,  X3,  X4 dan X5) secara simultan  tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat (Y)
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Berdasarkan  hasil  analisis  yang  terdapat  pada  tabel  regresi  di  atas, 

diperoleh nilai Fhitung  sebesar 41,827. Nilai ini lebih besar dari F tabel (44,724 > 

2,337) dan nilai sig. F (0,000) lebih kecil  dari α (0,05). Hal  ini menunjukkan 

bahwa  variabel  Pengenalan  diri  (X1),  Pengendalian  diri  (X2),  Motivasi  (X3), 

Empati  (X4)  dan  Ketrampilan  Sosial  (X5)  secara  simultan  memiliki  pengaruh 

yang signifikan terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi (Y).

4.5.2.Uji t (Parsial)

Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  bebas  yaitu 

Pengenalan diri  (X1), Pengendalian diri (X2), Motivasi  (X3), Empati  (X4) dan 

Ketrampilan  Sosial  (X5)  secara  parsial  memiliki  pengaruh  yang  signifikan 

terhadap variabel terikat Tingkat Pemahaman Akuntansi (Y), serta untuk melihat 

variabel bebas manakah yang paling dominan pengaruhnya. 

Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ho: bi = 0

variabel bebas (X1, X2, X3, X4 dan X5) secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y)

Ha: bi ≠ 0

variabel  bebas  (X1,  X2,  X3,  X4  dan  X5)  secara  parsial  berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat (Y)

Kriteria pengujian:
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a. Jika thitung > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya variabel bebas 

(X1, X2, X3, X4 dan X5) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikat (Y)

b. Jika thitung < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel bebas 

(X1, X2, X3, X4 dan X5) secara parsial  tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y)

Berdasakan hasil analisis regresi diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel  Pengenalan  diri  (X1)  memiliki  nilai  thitung sebesar  3,583  dengan 

signifikansi sebesar 0,001. Karena | thitung | > ttabel (3,583 < 1,992) atau sig. t < 

5% (0,001 < 0,05),  maka dapat  disimpulkan bahwa secara parsial  variabel 

Pengenalan  diri  (X1)  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Tingkat 

Pemahaman Akuntansi (Y)

2. Variabel  Pengendalian  diri  (X2)  memiliki  nilai  thitung sebesar  2,461 dengan 

signifikansi sebesar 0,016. Karena | thitung | > ttabel (2,461 > 1,992) atau sig. t < 

5% (0,016 < 0,05),  maka dapat  disimpulkan bahwa secara parsial  variabel 

Pengendalian  diri  (X2)  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Tingkat 

Pemahaman Akuntansi (Y)

3. Variabel  Motivasi  (X3)  memiliki  nilai  thitung  sebesar  2,318  dengan 

signifikansi sebesar 0,023. Karena | thitung | > ttabel (2,318 > 1,992) atau sig. 

t < 5% (0,023 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel 

Motivasi (X3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Pemahaman 

Akuntansi (Y)
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4. Variabel Empati (X4) memiliki nilai thitung sebesar 1,375 dengan signifikansi 

sebesar 0,174. Karena |  thitung |  < ttabel (1,375 < 1,992) atau sig. t  > 5% 

(0,174 > 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Empati 

(X4)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  Tingkat  Pemahaman 

Akuntansi (Y)

5. Variabel Ketrampilan Sosial (X5) memiliki nilai thitung sebesar 1,434 dengan 

signifikansi sebesar 0,156. Karena | thitung | < ttabel (1,434 < 1,992) atau sig. t > 

5% (0,156 > 0,05),  maka dapat  disimpulkan bahwa secara parsial  variabel 

Ketrampilan  Sosial  (X5)  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel 

Tingkat Pemahaman Akuntansi (Y)

Untuk  menentukan  variabel  bebas  yang  paling  dominan  dalam 

mempengaruhi  nilai  variabel  terikat  dalam  suatu  model  regresi  linier,  maka 

digunakan  nilai  Koefisien  Beta  (Beta  Coefficient).  Koefisien  tersebut 

standardized  coefficient (Sritua  Arief,  1993).  Berdasarkan  tabel  hasil  analisis 

regresi  terlihat  bahwa variabel  yang  memiliki  koefisien  beta  tertinggi  terdapat 

pada variabel Pengenalan diri (X1) dengan nilai koefisien beta sebesar 0,316. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel 

Tingkat Pemahaman Akuntansi adalah variabel Pengenalan diri (X1).

4.6.  Pembahasan

Dari  perhitungan  yang  telah  dilakukan,  secara  simultan  variabel 

Kecerdasan  Sosial  yang  meliputi  pengenalan  diri,  pengendalian  diri,  motivasi, 

empati,  dan  kesadaran  sosial  berpengeraruh  secara  signifikan  terhadap 
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Pemahaman  akuntansi  yang  diwakili  oleh  nila  IPK responden.  Hal  ini  berarti 

Kecerdasan  Emosional  berperan  cukup  besar  dalam  membantu  mahasiswa 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya angkatan 

2009 dalam memahami dan menerima materi yang diberikan oleh dosen. Dengan 

kata  lain  Kecerdasan  Emosional  mengantarkan  mahasiswa  Jurusan  Akuntansi, 

Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis,  Universitas  Brawijaya  angkatan  2009  menjadi 

calon akuntan yang berkualitas.

Untuk  pembahasan  pengaruh  Kecerdasan  Emosional  terhadap 

Pemahaman Akuntansi secara parsial akan dijelaskan di bawah ini:

1. Pengaruh pengenalan diri terhadap pemahaman akuntansi

Jika melihat dari hasil penelitian ini pengenalan diri adalah variabel 

dengan tingkat  signifikansi  yang paling  tinggi.  Hal  ini  juga berarti  bahwa 

pengenalan diri  adalah variabel  dominan atau paling berpengaruh terhadap 

pemahaman akuntansi mahasiswa.

 Hasil  penelitian  ini  juga  menjelaskan  bahwa  Pengenalan  diri 

berpengaruh  positif  terhadap  pemahaman  akuntasi.  Hal  ini  menjelaskan 

semakin tinggi tingkat peneganalan diri mahasiswa maka akan smakin besar 

pula pemahaman akuntansinya. 

Pada  dasarnya  variabel  ini  untuk  mengetahui  kondisi  diri  sendiri, 

kesukaan, sumber daya dan institusi, seperti kesadaran emosi, penilaian diri 

secara teliti dan percaya diri (Goleman, 2000). 

Pengenalan  diri  yang  baik  dapat  berarti  mahasiswa  benar  benar 

mengetahui  kondisi  diri,  kelemahan diri,  kelebihan diri,  dan batas dirinya. 
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Selain itu mereka juga mengetahui pengaruh kondisi dirinya terhadap kinerja 

dirinya.  Kepercayaan  diri  yang  baik  juga  salah  satu  indikator  bahawa 

mahasiswa mepunyai penegnalan diri yang baik (Yuniani, 2010).

Secara  garis  besar  mahasiswa  yang  memiliki  pengenalan  diri  yang 

baik  mampu mempersiapakn  dirinya  agar  bisa  menerima  matakuliah  yang 

diberikan oleh kampus.

2. Pengaruh pengendalian diri terhadap pemahaman akuntansi

Pengendalian  diri  merupakan  variable  kedua  dengan  tingkat 

signifikansi yang paling besar. Hal ini berarti Pengendalian diri juga memberi 

kontribusi  yang  cukup  besar  dalam  membantu  mahasiwa  memahami 

akuntansi.

Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pengendalian diri berpengaruh 

positif  pada  pemahaman  akuntansi.  Hal  ini  berarti  semakin  besar 

pengendalian  diri  mahasiswa,  semakin  besar  pula  pemahaman  akuntansi 

mereka.

 Pengendalian diri menekankan pada mengelola kondisi, impuls dan 

sumber  daya  diri  sendiri,  seperti  kendali  diri,  sifat  dapat  dipercaya, 

kewaspadaan, adaptibilitas dan inovasi (Goleman, 2000). 

Dengan kata  lain  mahasiswa yang memiliki  pengendalian  diri  yang 

tinggi, mahasiswa mampu mengolah sumber daya diri mereka dengan baik 

dan  juga  mampu  berinovasi  di  dalam  penerapan  apa  yang  telah  mereka 

pelajari.
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3. Pengaruh motivasi terhadap pemahaman akuntansi

Dalam penelitian ini motivasi memiliki signifikansi terbesar nomor 3 

dari semuanya. Hal ini berarti bahwa motivasi membantu mahasiswa dalam 

memahami akuntansi.

Motivasi  juga  memiliki  hubungan  positif  dengan  pemahaman 

akuntansi. Hal ini berarti mahasiswa yang memiliki motivasi yang tinggi akan 

mendapatkan pemahaman akuntansi yang tinggi.

Motivasi  adalah  kecenderungan  emosi  yang  mengantar  atau 

memudahkan perahian sasaran. Penataan emosi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan adalah hal yang sangat penting dalam kaitan untuk memberi perhatian, 

untuk memotivasi diri sendiri, dan menguasai diri sendiri, dan untuk berkreasi 

(Goleman, 2000).

Dengan motivasi mahasiswa memiliki dorongan untuk menjadi lebih 

baik atau memenuhi standar keberhasilan,  dapat menyesuaikan diri  dengan 

sasaran  kelompok  atau  lembaga,  memiliki  kesiapan  untuk  memanfaatkan 

kesempatan, dan memiliki kegigihan dalam memperjuangkan sasaran kendati 

ada halangan dan kegagalan (Yuniani, 2010).

4. Pengaruh empati terhadap pemahaman akuntansi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel 

empati  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap pemahaman akuntansi 

mahasiswa.  Hasil  ini  serupa  dengan  hasil  penelitian  Harningsih, 
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Suryaningrum, dan Afufah (2004). Sensitivitas emosional dan keadaran diri 

untuk  berempati  tidak  memiliki  pengaruh  dan  hubungan  yang  signifikan 

terhadap tingkat pemahaman akuntansi.

Empati yang besar berarti bahwa mahasiswa memiliki perhatian dan 

penghargaan yang besar pada orang lain. Besarnya empati dapat ditunjukkan 

dengan  merasakan  kebutuhan  perkembangan  orang  lain  dan  berusaha 

menumbuhkan  kemampuan  orang  lain,  menumbuhkan  peluang  melalui 

pergaulan dengan bermacam-macam orang, dan  mampu membaca arus-arus 

emisi sebuah kelompok dan hubungannya dengan perasaan.(Goleman, 2000).

Salah  satu  hal  yang  dapat  menjelaskan  adalah  ukuran  atau  output 

utama  yang  dihasilkan  dari  sehuah  empati  adalah  perasaan  yang  sifatnya 

cenderung bernilai kualitatif, sedangkan prestasi akademik umumnya diukur 

secara kuantitatif. Dalam hanyak hal tindakan empati yang berkaitan dengan 

orang lain tidak terkait  langsung dengan hasil dari sebuah prestasi  belajar. 

Sistem pendidikan di Indonesia belum melakukan penilaian prestasi dengan 

sebuah tindakan mahasiswa (Yuniani, 2010).

Dengan  kata  lain  empati  mahasiswa  FEB  UB,  jurusan  akuntansi, 

angkatan  2009,  tidak  berkaitan  langsung  dengan  tingkat  pemahaman 

akuntansi. Hal ini juga bisa diartikan bahwa masih banyak faktor faktor lain 

diluar empati yang mendukung pemahaman akuntansi. 
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5. Pengaruh keterampilan sosial terhadap pemahaman akuntansi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel 

keterampilan sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemahaman 

akuntansi  mahasiswa.  Hasil  ini  bertentangan  dengan  hasil  penelitian 

Harningsih,  Suryaningrum,  dan  Afufah  (2004).  Sensitivitas  emosional  dan 

keadaran diri atas keterampilan sosial tidak memiliki pengaruh dan hubungan 

yang signifikan terhadap tingkat pemahaman akuntansi.

Ketrampilan  sosial  yang  besar  berarti  bahwa  mahasiswa  memiliki 

kemampuan  untuk  berinteraksi  dengan  orang  lain.  Besarnya  ketrampilan 

social  dapat  ditunjukkan  diantaranya  dengan  kemampuan  mengirim  pesan 

yang  jelas  dan  meyakinkan,  negoisasi  dan  pemecahan  silang  pendapat, 

menumbuhkan  hubungan  yang  bermanfaat,  dan  kemampuan  menciptakan 

sinergi kelompok dalam memperjuangkan tujuan bersama (Goleman, 2000).

Namun, hasil penelitian menunjukan tidak adanya pengaruh signifikan 

yang  diberikan  oleh  keterampilan  sosial  terhadap  pemahaman  akuntansi. 

Yuniani (2010) mengatakan bahwa, Hal ini dikarenakan ukuran dari prestasi 

akademik  umumnya  merupakan  ukuran  kognitif,  sehingga  efek  dari 

ketrampilan social jarang sekali terkait langsung dengan aspek kognitif dari 

pendidikan.

Dengan kata  lain  keterampilan  sosial  mahasiswa  FEB UB,  jurusan 

akuntansi,  angkatan  2009,  tidak  berkaitan  langsung  dengan  tingkat 

pemahaman akuntansi. Hal ini juga bisa diartikan bahwa masih banyak faktor 
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faktor  lain  diluar  keterampilan  sosial  yang  mendukung  pemahaman 

akuntansi. 
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