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ABSTRAK

Penelitian ini bertujian untuk mengetahui dan menguji pengaruh sikap (attitude),
norma subjektif (subjective norms), dan kontrol perilaku persepsian (perceived
behavior control) terhadap niat (intention) mahasiswa jurusan S1 akuntansi yang
memilih konsentrasi akuntansi perbakan syariah. Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode pengumpulan
data yang digunakan yaitu metode survei. Teknik analisis dalam penelitian ini
menggunakan teknik analisis regresi sederhana dan teknik sampaling
menggunakan teknik sensus atau pemngambilan data secara lengkap (complete
enumeration). Populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa jurusan S1 akuntansi
angkatan 2014 dan 2015 yang memilih konsentrasi akuntansi perbankan syariah,
sebanyak 44 responden. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel sikap
(attitude) berpengaruh positif terhadap niat (intention) mahasiswa dalam memilih
konsentrasi. Sedangkan variabel norma subjektif (subjective norms) dan kontrol
perilaku persepsian (perceived behavior control) tidak berpengaruh terhadap niat
(intention) mahasiswa dalam memilih konsentrasi.
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ABSTRACT

This study praises to know and test the effect of attitude, subjective norms, and
perceived behavior control on the intention (intention) of S1 accounting students
who choose the concentration of sharia accounting. The type of research used in
this study is quantitative research with data collection methods used, namely
survey methods. The analysis technique in this study uses a simple regression
analysis technique and a sampling technique using census techniques or complete
enumeration of data. The population in this study were students majoring in
accounting S1 2014 and 2015 who chose the concentration of Islamic banking
accounting, as many as 44 respondents. The results of this study indicate that the
attitude variable has a positive effect on student intention in choosing
concentration. While subjective norms and perceived behavioral control
(perceived behavior control) do not affect students' intentions (intention) in
choosing concentration.
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INTISARI

Penelitian ini membahas mengenai niat mahasiwa dalam menentukan
konsentrasi perkuliahan menggunakan metode theory of planned behavior (TPB)
yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian.
Theory of planned behavior (TPB) atau teori perilaku terencana merupakan teori
yang memperhitungkan tentang kemungkinan hasil dan evaluasi dari perilaku,
keyakinan tentang norma, dan keyakinan tentang adanya faktor yang dapat
mendukung atau menghalangi perilaku dan kesadaran akan kekuatan faktor
tersebut. Niat adalah fokus utama dalam TPB dimana niat seseorang yang
tercermin dalam berprilaku. Sikap didefinisikan sebagai perasaan mendukung atau
tidak mendukung atau tidak memihak terhadap suatu objek yang akan disikapi.
Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan
orang lain yang akan mempengaruhi niat yang akan melakukan atau tidak
melakukan perilaku yang dipertimbangkan. Oleh karena itu rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah apakah sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku
persepsian berpengaruh terhadap niat mahasiswa dalam memilih konsentrasi
akuntansi perbakan syariah di Fakultas Ekonomi UNISSULA.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan S1 akuntansi FE
UNISSULA angkatan 2014 dan 2015 sebanyak 44 responden. Peneliti
menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan metode stepwise yaitu
metode yang akan menghasilakn model terbaik dari model yang telah ada.
Berdasarkan hasil penelitian faktor sikap merupakan model dan penentu mengenai
pengambilan keputusan mahasiswa dalam memilih konsentrasi sedangkan
variabel lain keluarkan dari model secara otomatis/ variabel norma subjektif dan
kontrol perilaku persepsian tidak berpengaruh terhadap niat mahasiswa dalam
memilih konsentrasi karena masih dalam intensitas rendah samapai dengan
sedang. Artinya ini menunjukan bahwa mahasiswa jurusan S1 akuntansi yang
mengambil konsentrasi akuntansi perbankan syariah hanya mempertimbangkan
sikap yang mereka miliki dalam memilih konsentrasi, kemudian sikap tersebut
diimplementasikan kedalam niat untuk memilih konsentrasi akuntansi perbankan
syariah.


