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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Obyek dan Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah mahasiswa 

Akuntasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univeritas Katolik Soegijapranata. 

Lokasi di dalam penelitian ini adalah Kampus Univeritas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

 

3.2.Partisipan dan Sampel 

3.2.1. Partisipan 

Menurut Sugiyono (1997)  populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan ciri khas tertentu yang diatur 

oleh peneliti untuk diteliti dan digunakan sebagai dasar untuk membuat 

kesimpulan.  Partisipan dalam penelitian ini adalah  mahasiswa progdi Akuntansi 

di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang sudah mengambil mata 

kuliah Teori Akuntansi. Pengambilan partisipan didasarkan karna dalam mata 

kuliah Teori Akuntansi sudah mempelajari mengenai penundaan pelaporan laba 

yang didalam skenario penelitian digunakan untuk mengukur manajemen laba. 
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3.2.2. Sampel 

Menurut Sugiyono (1997), sampel adalah bagian dari jumlah serta 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini menggunakan tenik 

pengambilan sampel dengan metode purposive sampling, yakni metode 

pengambilan sampel berdasarkan kritetia tertentu. Berikut kriteria pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah: 

1. Mahasiswa aktif Progdi Akuntansi FEB Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang.  

2. Sudah pernah mengambil mata kuliah Teori Akuntansi. 

3. Bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang diberikan oleh 

peneliti. 

Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan dummy dengan memberikan 

peluang seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.1 

Desain Eksperimen 

 

Keuntungan Pribadi 

Orientasi Etika 

Idealisme Relativisme 

Ada peluang 1 3 

Tidak ada peluamg 2 4 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan data primer, yakni data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara dilakukan baik 

secara individu maupun berkelompok (Indrianto dan Supomo dalam Sulistyanto 

dan Susilawati, 2015). Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menyebar 

kuesioner kepada responden (mahasiswa) yang berkaitan dengan orientasi etika 

dan komitmen organisasi. Selain itu juga akan diberikan skenario yang 

berhubungan dengan perilaku manajemen laba serta keuntungan pribadi kepada 

para responden 

. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

memberikan kuesioner dan memberikan skenario (eksperimen) kepada responden. 

Kuesioner merupakan sebuah teknik untuk mengumpulkan data dengan cara 

memberikan beberapa pernyataan atau pertanyaan kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono, 1997). Sedangkan eksperimen adalah sebuah studi yang 

melibatkan peneliti memanipulasi beberapa variabel, mengamati dan menganalisis 

efeknya (Hartono, 2013). 

 

 

 

 



                        

lxii 
 

3.3.3. Alat Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data yakni dengan 

menggunakan kuesioner dan pemberian skenario (eksperimen) yang bertujuan 

untuk mengetahui jawaban dari para responden mengenai penelitian ini. 

 

3.3.4. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.3.4.1. Validitas 

3.3.4.1.1. Validitas Internal 

Validitas internal menunjukkan seberapa besar instrumen riset 

mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep. Validitas 

yang diuji dalam PLS merupakan validitas konstruk. Validitas konstruk 

menunjukkan seberapa benar instrumen yang digunakan didalam 

pengukuran yang dilakukan sesuai dengan teori yang digunakan untuk 

mendefinisikan konstruk (Murniati et al, 2013). Didalam validitas 

konstruk ini terdiri dari dua yaitu : 

1. Validitas Konvergen 

Dalam PLS, indikator dari validitas konvergen adalah Loading Factor, 

AVE (Average Variance Extracted), dan Communality. Dimana nilai 

dari masing-maisng indikator validitas konvergen ini adalah Loading 

Factor > 0,7: AVE > 0,5; dan Communality > 0,5.  
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2. Validitas Diskriminan 

Untuk validitas diskriminan ini dilihat dari akar AVE > korelasi 

variabel dan juga Cross Loading > 0,7 dalam satu konstruk. 

 

3.3.4.1.2. Validitas Internal Desain Eksperimen 

Menurut Hartono (2013), terdapat beberapa ancaman terhadap 

validitas internal di dalam penelitian ini, ancaman tersebut disebabkan oleh 

beberapa hal berikut : 

1. Histori 

 Histori merupakan berbagai peristiwa lain yang terjadi selama 

periode sebelum pengujian dengan periode setelah pengujian yang 

dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. 

2. Maturasi 

 Maturasi merupakan efek waktu yang terjadi saat dilakukannya 

penelitian dan berpengaruh terhadap hasil eksperimen. 

3. Pengujian 

Dampak dari pengujian (testing) akan mempengaruhi hasil dari 

pengujian berikutnya, yang disebabkan karena adanya proses 

pembelajaran. Dengan adanya proses pembelajaran tersebut maka 

subjek akan lebih memahami dengan belajar dari pengujian yang telah 

dilakukan sebelumnya, sehingga akan mempengaruhi hasil pengujian 

berikutnya. 
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4. Instrumentasi 

Instrumentasi merupakan efek dari adanya pergantian pengamat 

(orang yang melakukan observasi) pada ekesperimen, hal tersebut 

akan memberikan pengaruh terhadap hasil penelitian. 

5. Seleksi 

Seleksi dapat terjadi ketika subjek yang telah dipilih memiliki 

karakteristik yang berbeda di sampel eksperimen dengan sampel 

kontrol. 

6. Regresi 

Ancaman validitas internal ini dapat terjadi ketika subjek pada 

sampel dipilih berdasarkan pada nilai-nilai ekstrem mereka. 

7. Mortaliti Eksperimen 

Mortaliti eksperimen dapat terjadi ketika komposisi subjek pada 

sampel eksperimen yag diteliti berubah selama dilakukannya 

pengujian. 

 

3.3.4.2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana alat 

pengukuran yang digunakan peneliti dapat diandalkan (mengukur konstruk 

konsisten atau tidak) (Murniati et al, 2013). Uji reliabilitas ini menggunakan 

Cronbach’s Alpha  dan Composite Reliability  dengan ukuran masing-masing > 

0,7 (Murniati et al, 2013). 
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3.4. Teknik Analisis Data atau Uji Hipotesis 

Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Partial Least Square 

(PLS). PLS adalah pendekatan persamaan struktural berbasis varian. PLS 

digunakan untuk menganalisa penelitian yang digunakan dalam studi 

keperilakuan, sehingga PLS ini digunakan pada model penelitian yang memiliki 

lebih dari satu variabel independen dan variabel dependen (Murniati et al, 2013). 

Pada penelitian ini, hipotesis akan diterima apabila nilai t statistik lebih besar dari 

1,96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


