
ABSTRAKSI 
 

Dunia pendidikan mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan diberbagai 
bidang. Hal ini menuntut pelaku pendidikan untuk menyiapkan sumber daya- sumber 
daya manusia yang cerdas dan cermat dalam mengahadapi situasi yang dinamis 
seperti saat ini. Melalui SDM yang berkualitas dapat diciptakan sebuah mekanisme 
yang dapat membantu kelangsungan kehidupan sehari-hari. Keberhasilan untuk 
menciptakan lulusan yang berkualitas dalam memenuhi permintaan pasar kerja 
ditentukan oleh mahasiswa yang bersangkutan, dan tentu saja lembaga tinggi 
memiliki peran sebagai fasilitator pendidikan. Keyakinan seseorang mengenai 
peluangnya untuk berhasil disebut self efficacy. Keyakinan seseorang bahwa dirinya 
akan mampu meraih apa yang diinginkan sangat terkait dengan locus of control, suatu 
pencapaian yang telah didapatkan (academic achievement) serta pengalaman 
pembelajaran yang pernah dialami (learning experience). 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan pengaruh 
secara bersama-sama dan secara parsial variabel academic achievement, locus of 
control dan learning experience terhadap self efficacy untuk berkarier pada 
mahasiswa S1 Manajemen angkatan tahun 2006 Fakultas Ekonomi Universitas 
Airlangga Surabaya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Airlangga Jurusan Manajemen Angkatan 2006 yang berjumlah 
264 mahasiswa. Jumlah sampel yang dibutuhkan 73 responden, namun untuk 
menghindari kesalahan dalam pengolahan data maka sampel yang digunakan 
sebanyak 80 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah uji regresi linier 
berganda,dan persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:  

 
Y = -0,327 + 0,300 X1 + 0,358 X2 + 0,394 X3
 

Hasil penelitian membuktikan terdapat pengaruh variabel academic achievement, 
locus of control dan learning experience secara bersama-sama terhadap self efficacy 
dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Terdapat pengaruh variabel academic 
achievement, locus of control dan learning experience secara parsial terhadap self 
efficacy dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Nilai dari koefisien determinasi 
dari hasil perhitungan sebesar 0,790. Hal ini berarti 79% perubahan variabel terikat 
mampu dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang dimasukkan dalam model, 
sedangkan sisanya 21% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 
model (faktor galat).  
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