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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Katolik Soegjapranata 

khususnya di gedung Justinus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan 

responden dari mahasiswa akuntansi yang telah mengambil matakuliah 

Etika Bisnis. Matakuliah etika bisnis memiliki tujuan yang berpengaruh 

langsung terhadap perilaku etis mahasiswa, yakni mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai perilaku etis dalam lingkungan bisnis, 

mahasiswa mampu bersikap etis dan memiliki nilai moral yang tinggi, 

dan mahasiswa mampu menerapkan perilaku etis dan nilai-nilai moral 

dilingkungan masyarakat. Dilihat dari tujuan matakuliah etika bisnis, 

secara tidak langsung mendukung visi dari fakultas ekonomi dan bisnis, 

dan visi dari universitas katolik soegijapranata yang dilandasi nilai-nilai 

kristiani yakni cinta kasih, tanggung jawab, dan kejujuran. Karena 

apabila materi pembelajaran yang diajarkan terhadap mahasiswa sukses 

dapat mempengaruhi sikap mahasiswa mengenai perilaku etis. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata yang 
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telah mengambil matakuliah Etika Bisnis dan aktif sampai tahun ajaran 

2016-2017 sebanyak 372 mahasiswa. Jumlah populasi didapatkan dari 

data pengajaran fakultas ekonomi dan bisnis Unika Soegijapranata 

ditahun 2017 dalam bentuk absen.  

 

3.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi yang telah 

mengambil mata kuliah Etika Bisnis di fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata. Mahasiswa yang telah mengambil 

matakuliah Etika Bisnis lebih memahami tentang apa itu etika dan 

dapat mengisi kuesioner yang diberikan oleh peneliti dengan baik. 

Selain itu mahasiswa yang telah mengambil matakuliah Etika Bisnis 

memiliki prinsip jujur dalam bertidak dan berkata, memiliki integritas 

(konsisten terhadap perkataan dan perbuatan), dapat menepati janji dan 

memiliki loyalitas. Pengambilan sampel ini menggunakan metode 

slovin dan minimal sampel dihitung menggunakan rumus slovin dengan 

perhitungan :  

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖

1+jumlah populasi .e2
  

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 =
372

1+372  .  10%2
 = 78,8135 = 79 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

kuesioner. Teknik kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang ditujukan kepada responden (Gendro, 2011). 

Kuesioner yang dibagikan kepada responden berupa pertanyaan dan 

pernyataan tentang objek yang akan diteliti.  

 

3.3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data 

yang bersumber dari hasil pembagian kuesioner atau hasil wawancara 

yang diamati dan dilakukan langsung oleh peneliti. Data kuantitatif 

pada penelitian ini adalah total dari keseluruhan responden yang telah 

menjawab kuesioner yang dibagikan oleh peneliti. Kuesioner yang 

dibagikan oleh peneliti dibuat sangat sederhana agar memudahkan 

responden untuk menjawab pertanyaan yang ada. 

 

3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

 Alat yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuisioner. 

Responden akan menjawab kuesioner bagian pertama yaitu informasi 

demografis seperti nama, jenis kelamin, keterangan, dan income/ uang 

saku responden per bulan. Kemudian responden akan menjawab 
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kuesioner yang memiliki 3 bagian yakni love of money, machiavellian, 

dan perilaku tidak etis yang diukur dengan menggunakan skala likert 

dari 1-5, yaitu sangat tidak setuju sampai sangat setuju. 

 

3.4 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.5.1 Pengujian Validitas 

Pengujian validitas ini dilakukan untuk mengukur ketepatan dari 

setiap pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner atau 

indikator yang digunakan (Imam Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan 
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menggunakan program SPSS yaitu pengujian Faktor Analisis. Menurut 

Imam Ghozali (2011) setiap faktor dikatakan valid apabila memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 

a. Uji Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Uji Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Aduquacy Hasil 

KMO harus > 0.5 dan Hasil dari Bartlett’s Test of  Sphericity 

signifikan 0.000. 

b. Uji Rotated Component Matrix 

Setiap pernyataan pada table Rotated Component Matrix harus 

berkumpul pada satu component. Bila ada pernyataan yang tidak 

berkumpul harus dieliminasi dan diuji ulang kembali sampai setiap 

pernyataan berkumpul pada satu component. 

 

3.5.2 Pengujian Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dan 

atau kehandalan instrumen penelitian di setiap variabel (Monic, 2013) . 

Menurut Imam Ghozali (2011) suatu kuesioner dikatakan reliable atau 

handal  apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu.  Dalam menghitung reliabilitas suatu data 

dapat digunakan pendekatan Cronbach’s Alpha. Bila nilai Cronbach’s 

lebih kecil dari 0,5 maka item x dinyatakan tidak reliable dan bila nilai 

cronbach’s alpha lebih besar dari 0,5 maka item x dinyatakan reliabel. 

Perhitungan akan dilakukan dengan program SPSS. 
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3.6 Uji Hipotesis 

3.6.1 AMOS ( Analisis of Moment Structure ) 

Di dalam Model Persamaan Struktural (SEM), Amos dipakai 

sebagai pendekatan umum dari analisis data. SEM juga dikenal sebagai 

Analysis of Covariance Structures atau sering disebut sebagai model 

sebab akibat.  Perhitungan dalam Structural Equation Model akan jauh 

lebih mudah menggunakan Amos dibandingkan dengan alat hitung 

lainnya. Selain itu Amos juga dapat mempermudah membuat 

spesifikasi, melihat, dan dapat melakukan modifikasi grafik 

meggunakan tool yang sederhana. 

Amos adalah program khusus yang dipakai dalam analisis 

persamaan struktural (Structural Equation Model)  atau lebih dikenal 

dengan sebutan SEM (Imam,2013). Awalnya amos adalah perangkat 

lunak komputasi statistik yang mandiri, seiring dengan 

perkembangannya Amos sekarang diambil alih oleh SPSS sehingga 

versi pada aplikasi Amos mengikuti perkembangan aplikasi SPSS. 

 

3.6.2 Menilai Kriteria Goodness-of-Fit 

 Pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian model 

melalui telaah terhadap kesesuaian model melalui telaah terhadap 

berbagai kriteria Goodness-of-Fit, urutannya adalah: 
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   1. Normalitas data 

2. Outliers 

3. Multicollinearity dan singularity 

 Goodness-of-Fit mengukur kesesuaian input observasi atau 

sesungguhnya dengan prediksi dari model yang diajukan. Terdapat tiga 

jenis ukuran Goodness-of-Fit yaitu absolute fit measure, incremental 

fit, dan parsimonious fit measures (Imam Ghozali, 2014). 

 Beberapa indeks kesesuaian dan cut-off untuk menguji apakah 

sebuah model dapat diterima atau ditolak adalah:  

Likelihood Ratio Chi square statistic (x²) 

Ukuran fundamental dari overall fit adalah likelihood ratio chi 

square (x2). Nilai chi square yang tinggi relatif terhadap degree of 

freedom menunjukkan bahwa matrik kovarian atau korelasi yang 

diobservasi dengan yang diprediksi berbeda secara nyata ini 

menghasilkan probabilitas (p) lebih kecil dari tingkat signifikasi (q). 

Sebaliknya nilai chi square yang kecil akan menghasilkan nilai 

probabilitas (p) yang lebih besar dari tingkat signifikasi (q) dan ini 

menunjukkan bahwa input matrik kovarian antara prediksi dengan 

observasi sesungguhnya tidak berbeda secara signifikan. Dalam hal ini 

peneliti harus mencari nilai chi square yang tidak signifikan karena 

mengharapkan bahwa model yang diusulkan cocok atau fit dengan data 

observasi. Program AMOS 22.0 akan memberikan nilai chi square 
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dengan perintah \cmin dan nilai probabilitas dengan perintah \p serta 

besarnya degree pf freedom dengan perintah \df. 

 

Significaned Probability: untuk menguji tingkat signifikan model 

RMSEA 

RMSEA (The root Mean Square Error of Approximation), 

merupakan ukuran yang mencoba memperbaiki kecenderungan statistik 

chi square menolak model dengan jumlah sampel yang besar. Nilai 

RMSEA antara 0.05 sampai 0.08 merupakan ukuran yang dapat 

diterima. Hasil uji empiris RMSEA cocok untuk menguji model strategi 

dengan jumlah sampel besar. Program AMOS akan memberikan 

RMSEA dengan perintah \rmsea. 

GFI 

GFI (Goodness of Fit Index), dikembangkan oleh Joreskog & 

Sorbon, 1984; dalam Ferdinand, 2006 yaitu ukuran non statistik yang 

nilainya berkisar dari nilai 0 (poor fit) sampai 1.0 (perfect fit). Nilai 

GFI tinggi menunjukkan fit yang lebih baik dan berapa nilai GFI yang 

dapat diterima sebagai nilai yang layak belum ada standarnya, tetapi 

banyak peneliti menganjurkan nilai-nilai diatas 90% sebagai ukuran 

Good Fit. Program AMOS akan memberikan nilai GFI dengan perintah 

\gfi. 
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NFI 

Normed Fit Index merupakan ukuran perbandingan antara 

proposed model dan null model. Nilai NFI akan bervariasi dari 0 (nol 

fit at all) sampai 1.0 (perfect fit). Seperti halnya TLI tidak ada nilai 

absolute yang dapat digunakan sebagai standar, tetapi umumnya 

direkomendasikan sama atau > 0,90. Program amos akan memberikan 

nilai NFI dengan perintah \nfi. 

PNFI 

PNFI merupakan modifikasi dari NFI. Digunakan untuk 

membandingkan model alternatif sehingga tidak ada nilai yang 

direkomendasikan sebagai nilai fit yang diterima. Namun demikian jika 

membandingkan dua model maka perbedaan PNFI 0 sampai 0,90 

menunjukan adanya perbedaan model yang signifikan. 

 

 3.6.3 Hasil Hipotesis 

Interpretasi dari hasil yang didapat berupa penerimaan semua 

hipotesis diterima apabila nilai β > 0, dimana β merupakan nilai 

parameter estimate serta nila P < 0,1. Kedua syarat ini dapat dilihat 

pada tabel Regression Weights dalam Amos Text Output.  

  


