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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.1.1. Variabel Penelitian 

Variabel  yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Variabel Dependen (terikat)  

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi 

atau menjadi akibat karena adanya variabel (Siregar, 2010). Variabel 

dependen (Y) dalam penelitian ini adalah pemilihan karir sebagai 

akuntan (akuntan perusahaan, akuntan pendidik dan akuntan 

pemerintah). Sehingga variable dependen dari penelitian ini 

berbentuk variabel dummy.  

Menurut Ghozali (2016) variable dummy merupakan variabel 

kualitatif yang menunjukan keberadaan (presence) atau 

ketidakberadaan (absence) dan kualitas dari suatu atribut. Cara 

mengkuantifikasi variabel kualitatif tersebut yakni dengan 

membentuk suatu variabel artificial dengan nilai 1 atau 0, 1 untuk 

menunjukkan keberadaan atribut dan 0 untuk menunjukkan 

ketidakberadaan suatu atribut. 

Menurut Mirer, 1990 (dalam Ghozali 2016) cara pemberian 

kode variabel dummy pada umumnya menggunakan kategori yang 

dinyatakan dengan angka 1 atau 0.  
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Dalam penelitian ini pemilihan karir akan dikelompokkan sebagai 

berikut: 

Nilai 0 (nol) : untuk pemilihan karir sebagai akuntan publik. 

Nilai 1 (satu) : untuk pemilihan karir sebagai non akuntan publik 

(akuntan perusahaan, akuntan pendidik, akuntan pemerintah). 

2. Variabel Independen (bebas)  

Variabel dependen (bebas) adalah variabel yang menjadi 

penyebab adanya perubahan atau mempengaruhi timbulnya variabel 

dependen (Siregar, 2010).  

Variabel independen (X) dalam penelitian ini diantaranya adalah : 

X1: Penghargaan finansial 

X2: Pelatihan profesional 

X3: Pengakuan profesional 

X4: Nilai-nilai sosial 

X5: Lingkungan kerja 

X6: Pertimbangan pasar kerja 

3.1.2. Definisi Operasional Variabel 

1. Pemilihan Karir Akuntan (Y) 

Profesi adalah suatu pekerjaan menuntut pendidikan tinggi (pada 

pengembangannya) dalam pengetahuan budaya dan ilmu pengetahuan, 

yang meliputi pekerjaan mental dan bukan pekerjaan yang manual, seperti: 

manajer, keinsinyuran, pengarang, kedokteran dan lain sebagainya 

(Zulaikhah, 2012). 
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Karir merupakan suatu pengetahuan dan akumulasi yang tertanam 

pada keahlian (skill), keterampilan (expertise), dan jaringan hubungan 

yang luas (Aprylian, 2011). Karir menurut KBBI adalah suatu 

perkembangan dan kemajuan dari suatu pekerjaan, baik pada kehidupan 

pekerjaan maupun dari jabatan seseorang. Karir dipandang sebagai 

serangkaian cara mempromosikan untuk memperoleh suatu pekerjaan 

yang mempunyai beban tanggungjawab yang besar atau penempatan posisi 

yang lebih baik dalam hirarki pekerjaan seseorang sepanjang masa 

kerjanya. Karir juga dapat diartikan sebagai serangkaian sikap atau 

perilaku yang berhubungan dengan pengalaman seseorang sepanjang 

kehidupan kerjanya.  

Ada beberapa bidang karir yang dapat dicapai oleh mahasiswa 

lulusan akuntansi, diantaranya yaitu bidang yang sesuai dengan jalur 

profesi akuntansi seperti berkarir sebagai akuntan publik, akuntan 

perusahaan, akuntan pendidik dan akuntan pemerintah. 

a. Akuntan Publik 

Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja dikantor 

akuntan publik dan merupakan profesi akuntan yang melalui Ujian 

Sertifikasi Akuntan Publik (USAP). Independen juga dapat 

diartikan sebagai akuntan yang bertugas untuk mengaudit laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengauditan tersebut 

dilakukan pada perusahaan terbuka yakni perusahaan yang menjual 

sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, perusahaan-
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perusahaan besar, dan kepada perusahaan kecil, serta organisasi 

yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba.  

Menurut Mulyadi (2002) Akuntan publik adalah akuntan 

profesional yang menyediakan jasa kepada masyarakat terutama 

dibidang pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh 

kliennya. Selain itu seorang akuntan publik juga menyediakan jasa 

lain kepada masyarakat/pemakai informasi keuangan seperti, 

konsultan perpajakan, konsultan dibidang manajemen, penyusun 

laporan keuangan.  

b. Non Akuntan Publik 

 

1) Akuntan Perusahaan atau Audit Intern 

Akuntan Perusahaan atau Audit intern adalah auditor yang 

bekerja pada suatu perusahaan dan berstatus sebagai pegawai 

pada perusahaan tersebut (Jusup, 2004). Menurut Hansen dan 

Mowen, (2006) dalam Wicaksono (2011) menyatakan bahwa 

dalam profesi akuntan perusahaan terdapat dua kelompok 

pekerjaan akuntansi yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi 

manajemen. Akuntansi keuangan berfungsi untuk menghasilkan 

informasi bagi pihak eksternal maupun pihak internal. Sedangkan 

akuntansi manajemen berfungsi untuk mendapatkan hasil dari 

informasi khusus bagi pihak internal. Menurut Soemarso (2004) 

tugas yang dikerjakan oleh akuntan perusahaan meliputi beberapa 

hal yaitu melakukan penyusunan sistem akuntansi, penyusunan 
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laporan keuangan pada pihak-pihak luar perusahaan, penyusun 

laporan keuangan pada manajemen, penyusunan anggaran, 

melakukan pemeriksaan internal, dan menangani masalah pajak. 

2) Akuntan Pendidik 

Akuntan pendidik adalah profesi yang mampu 

menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkarir pada 

tiga bidang akuntansi lain. Akuntan pendidik merupakan akuntan 

yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yakni mengajar, 

menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, serta melakukan 

penelitan pada bidang akuntansi tersebut (Soemarso, 2004).  

Berdasarkan pedoman Tri Darma pada Perguruan Tinggi 

yang mengacu pada penelitian, pengajaran dan pengabdian pada 

masyarakat, maka akuntan pendidik diharuskan melakukan 

penelitian terlabih dahulu karena nantinya hasil penelitian 

tersebut akan dijadikan sarana untuk menerapkan ilmu dalam 

praktek yang sesungguhnya (Anggraini dan Nurkholis, 2016). 

3) Akuntan Pemerintah 

Akuntan pemerintah yakni akuntan yang melakukan audit 

atas laporan keuangan negara pada instansi pemerintah (Jusup, 

2001). Di Indonesia audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Seorang akuntan pemerintah bekerja pada 

sebuah entitas yang bertujuan tidak mencari laba. Terdapat dua 

tugas utama dalam akuntan pemerintah yaitu pemeriksaan dan 
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pengawasan atas aliran dana keuangan instansi negara dan 

merancang sistem akuntansi untuk instansi pemerintah 

(Soemarso, 2004). 

Variabel dependen dalam penelitian ini akan berbentuk variabel 

dummy. Cara pemberian kode variabel dummy umumnya menggunakan 

kategori yang dinyatakan dengan angka 1 atau 0. Kelompok yang diberi 

nilai dummy 1 (satu) disebut included group, sedangkan kelompok yang 

diberi nilai dummy 0 (nol) disebut excluded group. 

Dalam penelitian ini pemilihan karir akan dikelompokkan sebagai 

berikut: 

Nilai 1 (satu) :untuk pemilihan karir sebagai non akuntan publik (akuntan 

perusahaan, akuntan pendidik, akuntan pemerintah). 

Nilai 0 (nol) : untuk pemilihan karir sebagai akuntan publik. 

1. Penghargaan Finansial (X1) 

Penghargaan Finansial adalah suatu hasil yang diperoleh sebagai 

kontrak prestasi yang telah diyakini secara mendasar bagi sebagian 

perusahaan sebagai daya tarik utama untuk memeberikan kepuasan kepada 

karyawan. Variabel ini diukur menggunakan 3 item 5 poin skala likert 

yang mengacu pada penelitian Rahayu dkk (2003). Rahayu dkk (2003) 

menyatakan bahwa penghargaan finansial dapat diuji dengan tiga butir 

pernyataan mengenai: 

a. Gaji awal yang tinggi 

b. Potensi kenaikan gaji  
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c. Tersedianya dana pensiun. 

2. Pelatihan Profesional (X2) 

Widiyatami (2003), mengungkapkan bahwa pelatihan profesional 

dipertimbangkan oleh mahasiswa yang memilih profesi akuntan publik. 

Hal ini berarti bahwa dalam memilih profesi tidak hanya bertujuan untuk 

mencari penghargaan finansial saja tetapi ada keinginan lain yaitu untuk 

mengejar prestasi dan mengembangkan diri. Variabel ini diukur 

menggunakan 4 item 5 poin skala likert yang mengacu pada penelitian 

Rahayu dkk (2003). Rahayu dkk (2003) menyatakan bahwa pelatihan 

Profesional dapat diuji dengan empat butir pernyataan mengenai: 

a. Pelatihan sebelum bekerja 

b. Pelatihan profesional 

c. Pelatihan kerja rutin  

d. Pengalaman kerja 

3. Pengakuan Profesional (X3) 

Pengakuan profesional adalah suatu penghargaan yang berwujud non 

finansial yang berhubungan dengan pengakuan terhadap prestasi. Dan 

dengan adanya pengakuan prestasi kerja nantinya akan dapat 

menungkatkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan dapat meningkatkan 

motivasi dalam pencapain karir yang lebih baik. Elemen-elemen yang ada 

dalam pengakuan profesional ini meliputi adanya pelatihan profesi, adanya 

pelatihan kerja, adanya pengakuan prestasi, pengalaman karir bervariasi 

kesempatan berkompetisi dan perlunya keahlian untuk sukses. Variabel ini 
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diukur menggunakan 4 item 5 poin skala likert yang mengacu pada 

penelitian Rahayu dkk (2003). Rahayu dkk (2003) menyatakan bahwa 

pengakuan profesional dapat diuji dengan empat butir pernyataan 

mengenai: 

a. Kesempatan untuk berkembang 

b. Adanya pengakuan prestasi 

c. Cara untuk menaikkan pangkat 

d. Keahlian untuk mencapai sukses  

4. Nilai-Nilai Sosial (X4) 

Nilai-nilai sosial adalah pandangan masyarakat terhadap suatu karir 

yang dipilih, dengan kata lain nilai-nilai sosial merupakan penilaian 

masyarakat tentang suatu karir yang dijalani (Oktavia, 2005). Nilai-nilai 

sosial ditunjukan sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan 

seseorang dari sudut pandang orang ain terhadap lingkungannya (Abianti 

dan Pramono, 2015). Variabel ini diukur menggunakan 6 item 5 poin skala 

likert yang mengacu pada penelitian Rahayu dkk (2003). Rahayu dkk 

(2003) berpendapat bahwa nilai-nilai sosial dapat diuji dengan enam butir 

pernyataan mengenai: 

a. Kesempatan dalam melakukan kegiatan sosial 

b. Kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain 

c. Kesempatan menjalankan hobi 

d. Memperhatikan prilaku individu 

e. Pekerjaan yang bergengsi dibangding karir lainnya 
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f. Kesempatan untuk bekerja dibidang lain 

5. Lingkungan kerja (X5) 

Lingkungan kerja adalah suasana kerja (atraktif, rutin, dan sering 

lebur) tingkat persaingan antar karyawan dan adanya tekanan kerja. 

Dengan kata lain, lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada 

disekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada mereka (Oktavia, 

2005). Variabel ini diukur menggunakan 7 item 5 poin skala likert yang 

mengacu pada penelitian Rahayu dkk (2003). Rahayu dkk (2003) 

menyatakan bahwa lingkungan kerja dapat diuji dengan tujuh (7) butir 

pertanyaan mengenai: 

a. Pekerjaan rutin 

b. Pekerjaan lebih mudah diselesaikan 

c. Pekerjaan lebih banyak tantangan 

d. Lingkungan kerja yang menyenangkan 

e. Sering lembur 

f. Tingkat kompetisi antara karyawan yang tinggi 

g. Adanya tekanan kerja guna mencapai hasil yang maksimal 

6. Pertimbangan pasar kerja (X6) 

Pertimbangan pasar kerja merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang mampu diakses dimasa depan. 

Pertimbangan pasar kerja meliputi dua hal yaitu keamanan dalam bekerja 

dan tersedia lapangan kerja/kemudahan mengakses lowongan kerja. 
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Keamanan kerja merupakan faktor yang menentukan apakah karir yang 

dipilih nantinya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama atau 

malah sebaliknya. Sebab pemilihan karir diharapkan bukan hanya sebagai 

pilihan karir sementara melainkan karir tersebut dapat berkelanjutan 

hingga seseorang pensiun. Variabel ini diukur menggunakan 2 item 5 poin 

skala likert yang mengacu pada penelitian Rahayu dkk (2003). Rahayu dkk 

(2003) menyatakan bahwa pertimbangan pasar kerja dapat diuji dengan 2 

butir pernyataan mengenai: 

a. Keamanan kerja 

b. Kemudahan mengakses lapangan kerja 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dimana data tersebut 

dapat diperoleh dengan cara melakukan survey langsung ke sumber data. 

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden dalam bentuk 

pertanyaan tertulis. Untuk masing-masing kelompok pemilih karir sebagai 

seorang akuntan (akuntan publik dan non publik) nantinya akan mencari 

rata-rata dari data tersebut, kemudian dibandingkan satu sama lain dan 

akan ditarik kesimpulan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap 

pemilihan karir untuk masing-masing kelompok tersebut. Responden 

dalam penelitian ini yakni mahasiswa akuntansi S1 semester 8 Universitas 

Islam Nahdlatul Ulama Jepara. 
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3.3. Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan unsur yang memiliki satu karakteristik 

yang sama (Purwanto, 2007). Populasi  bukan hanya pada manusia tetapi 

bisa berupa benda alam lainnya (Sugiyono, 2009). Populasi dari penelitian  

ini merupakan seluruh mahasiswa akuntansi S1 semester 8 yang telah 

menempuh mata kuliah auditing dan berstatus aktif di Universitas Islam 

Nahdlatul Ulama Jepara. 

Sampel adalah suatu bagian dari karakteristik dan jumlah yang 

dimiliki oleh populasi. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan Random Sampling. Random Sampling 

yaitu dengan cara pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak 

tanpa memperhatikan tingkatan (strata) didalam anggota populasi tersebut 

(Sugiyono, 2009). Dalam menentukan total sampel peneliti menggunakan 

rumus Slovin (2013) yakni sebagai berikut: 

n = 
𝑵

𝟏+𝑵(𝒆)𝟐 

Dimana: 

n  = Jumlah sampel 

N = Jumlah dari populasi 

e  = Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

n =  259 

      1+ 259 (0,10)2 

   = 259 

 3,59 

   = 72,14 
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Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang diambil 

dalam penelitian ini yakni sejumlah 72,14 yang dibulatkan menjadi 73 

mahasiswa. 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam enelitian ini yakni dengan 

memberikan kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner 

merupakan teknik pengambilan atau pengumpulan data yang dlakukan 

dengan memberikan beberapa pertanyaan secara tertulis kepada responden 

untuk dijawab (Sugiyono, 2009). Pengumpulan data yang digunakan 

adalah kuesioner tertutup yang berarti pertanyaan yang diberikan pada 

responden sudah dalam bentuk pilihan ganda, jadi responden tidak diberi 

kesempatan untuk mengeluarkan pendapat (Siregar, 2010). 

Kuesioner didalam penelitian ini nantinya akan dibagi menjadi tiga 

bagian. Bagian pertama berisi tentang data demografi para respoden yang 

meliputi nama responden, jenis kelamin, umur, dan sejenisnya. Bagian 

kedua berisi karir yang diminati oleh responden, yaitu pemilihan karir 

sebagai seorang akuntan (akuntan perusahaan, akuntan pemerintah, 

akuntan pendidik dan akuntan publik). Bagian ketiga berisi faktor-faktor 

yang dianggap mempengaruhi pemilihan karir responden. Faktor-faktor 

tersebut meliputi penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 

profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja dan pertimbangan pasar. 
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Skala penyusunan yang digunakan dalam variabel-variabel 

penelitian ini adalah skala likert, yakni skala yang berisi lima tingkat 

prefensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut: 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Netral (N) 

4 = Setuju (S) 

5 = Sangat Setuju (SS) 

3.5. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data untuk penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif yaitu suatu proses untuk memperoleh data ringkasan dengan 

menggunakan rumus-rumus tertentu. 

Terdapat langkah-langkah pengolahan data yang dapat dilakukan 

dalam penelitian. Menurut Hidayat (2010), langkah tersebut yaitu sebagai 

berikut : 

3.5.1. Editing 

Editing (pemeriksaan) merupakan kegiatan untuk memeriksa 

kembali data yang diperoleh apakah benar atau tidak. Tahap ini digunakan 

untuk memeriksa kembali data yang diperoleh, kemudian ditambahkan 

data yang salah atau ditambahkan data yang kurang (Hidayat, 2010).  
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3.5.2. Coding 

Coding merupakan kegiatan memberikan kode numerik atau angka 

pada data yang terdiri dari beberapa kategori yang fungsinya untuk 

memudahkan dalam memasukkan data (Hidayat, 2010).   

3.5.3. Entry data atau Processing 

Entry data merupakan kegiatan memberikan kode numerik atau 

angka pada data yang terdiri dari beberapa kategori yang fungsinya untuk 

memudahkan dalam memasukkan data (Hidayat, 2010). 

3.5.4. Tabulating 

Tabulating atau tabulasi data merupakan kegiatan untuk 

mengelompokkan data ke dalam suatu tabel distribusi sehingga 

mempermudah untuk menganalisis hasil dari penelitian (Hidayat, 2010). 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan mendeskriptif atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi (Sugiono, 2014). Pada penelitian ini 

statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik dari variabel 

independen yang akan diuji dengan melihat data tabel deskriptif tersebut 

(Ghozali, 2016). 

 



 

 

58 

 

3.6.2. Uji Kualitas Data 

3.6.2.1.Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2016).  Uji validitas dilakukan dengan mengukur ketepatan 

antara data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian dengan data 

yang dilaporkan oleh peneliti. Terdapat kriteria dalam pengujian validitas, 

yaitu sebagai berikut : 

1) Jika r hitung > r tabel, maka butir pertanyaan kuesioner 

dinyatakan valid. 

2) Jika r hitung < r tabel, maka butir pertanyaan kuesioner 

dinyatakan tidak valid dengan taraf signifikan (α) 0,05 

3.6.2.2.Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah seberapa jauh konsistensi alat ukur yang 

digunakan untuk dapat memberikan hasil yang sama dalam mengukur hal 

dan subjek yang sama (Iqbal, 2008). Uji reliabilitas digunakan untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 

2016).   
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3.6.3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis ini menggunakan Analisis Regresi Logistik. Analisis 

regresi logistik sebenarnya mirip dengan analisis diskriminan, artinya 

analisis yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya 

variabel terikat (dependen) dapat diprediksi dengan variabel bebasnya 

(independen). Analisis regresi logistik umumnya digunakan jika asumsi 

multivariate normal distribution tidak dipenuhi. Probabilitas biasanya 

dinyatakan dalam istilah odds (Ghozali, 2016). 

3.6.3.1.Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness Of Fit Test) 

Pengujian kelayakan model regresi ini digunakan untuk mengetahui 

adanya kecocokan antara model hasil prediksi dengan hasil estimasi. 

Penelitian ini menggunakan Uji Hosmer and Lameshow Goodness of Fit 

dengan pendekatan metode Chi Square. Hosmer and Lemeshow’s 

Goodness of Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau 

sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara data hasil prediksi 

dengan hasil estimasi). Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Test Statistics sma dengan kurang dari 0,05 (<0,05), maka hipotesis 0 

ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan 

observasinya sehingga model dapat dikatakan tidak fit, dan jika nilai 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test Statistics lebih besar dari 

0,05 (>0,05), maka hipotesi 0 diterima yang berarti tidak ada perbedaan 

signifikan antara model dengan observasinya sehingga model dapat 

dikatakan fit (Ghozali, 2016). 
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3.6.3.2.Menilai Keseluruhan Model (Overall Fit Test) 

Pengujian keseluruhan model dilakukan dengan cara memperhatikan 

angka awal pada -2 Log Likehood (-2LL) block number = 0 (variabel 

konstanta), dan angka -2 Log Likehood (2LL) block number = 1 (variabel 

konstanta dan variabel independen). Apabila angka awal -2 Log Likehood 

(-2LL) pada block number 0 lebih besar dari angaka -2 Log Likehood (-

2LL) pada block number 1, maka hasil tersebut menunjukkan terjadinya 

penurunan nilai -2 Log Likehood (-2LL) di block 1. Sehingga penurunan 

nilai Likehood tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan model regresi 

logistik merupakan model yang baik (Ghozali, 2016). 

3.6.3.3.Menilai Koefisien Regresi  

Besarnya estimasi nilai variabel terikat (dependen) yang harus 

dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya (independen) dapat diperoleh 

dalam nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square dapat 

diinterpretasikan seperti R Square pada multiple regression. 

Persamaan Uji Regresi Logistik dalam penelitian ini adalah: 

Ln
𝑃

1−𝑃
 = b0+ b1 X1 +b2 X2 +b3 X3 + b4 X4+ b5 X5 +b6 X6 +e 

Keterangan: 

Ln = Logaritma natural 

p = Probabilitas pemilihan karir dengan variabel 

independen X1, X2, X3, X4, X5,dan X6 

b0 = Semua variabel independen bernilai 0, maka 

probabilitas pemilihan karir sebesar nilai tersebut. 
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b1 = Nilai koefisien variabel Penghargaan Finansial (X1)  

b2 = Nilai koefisien variabel Pelatihan Profesional (X2)  

b3 = Nilai koefisien variabel Pengakuan Profesional (X3)  

b4 = Nilai koefisien variabel Nilai-nilai Sosial (X4)  

b5 = Nilai koefisien variabel Lingkungan Kerja (X5)  

b6 = Nilai koefisien variabel Pertimbangan Pasar Kerja (X6)  

e = Error 
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