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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Diponegoro dan 

Universitas Dian Nuswantoro. Keempat universitas tersebut termasuk kedalam 

universitas terbaik di kota Semarang. 

3.2. Populasi dan Sampling Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dipenelitian ini adalah mahasiswa akuntansi pada 

Universitas berbasis agama (Universitas Katolik Soegijapranata dan Universitas 

Islam Sultan Agung) dan Universitas berbasis nasional (Universitas Diponegoro 

dan Universitas Dian Nuswantoro). 

Sampel yang diungkapkan oleh Sugiyono (2014) adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti 

menggunakan sampel untuk membantu mengatasi keterbatasan yang dialami 

peneliti seperti keterbatasan biaya, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, sampel 

harus mencakup sebagian populasi penelitian. Sampel pada penelitian ini 
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adalah sebagian mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Diponegoro dan 

Universitas Dian Nuswantoro. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representative (Sugiyono, 2014). 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode non-

probability sampling. Dalam metode non-probability sampling tidak semua 

bagian dalam populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel dalam 

penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Teknik pengambilan sampel yang memiliki tujuan 

tertentu. Kriteria responden yang menjadi sampel adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah etika bisnis. 

2. Mahasiswa aktif program studi akuntansi Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Diponegoro 

dan Universitas Dian Nuswantoro. 

Menurut Roscoe (1975) dalam Sugiyono (2014) penentuan jumlah sampel dapat 

didasarkan pada ukuran sampel lebih dari 30 orang dan kurang dari 500 adalah tepat 

untuk kebanyakan penelitian. Ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (pada 

umumnya 10 kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. 

Berdasarkan pendapat Roscoe tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

minimal 60 sampel yang terdapat dari 6 variabel (5 variabel dependen dan 1 variabel 

independen) dikali 10. Namun untuk menghindari jumlah response rate yang rendah 
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maka jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak 130 buah 

kuesioner. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Sumber 

data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban responden 

yang telah di survey oleh peneliti mengenai etika penyusunan laporan 

keuangan. 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik survey. Menurut Hartono (2004:140), survey adalah metode 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden individu. Survey menurut (Hartono, 2004) dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu: 

1. Mail-survey (survey pos) adalah survey yang pertanyaan-

pertanyaannya dikirim untuk responden melalui pos. 

2. Computer-delivered survey adalah survey yang dikirim melalui 

computer, misalnya seperti melalui e-mail atau website. 
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3. Intercept study adalah memberikan pertanyaan kepada responden 

ditempat umum seperti di kampus atau mall. 

Pada penelitian ini menggunakan intercept study survey dengan 

memberikan kuesioner secara langsung kepada responden. 

3.3.3. Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. 

Kuesioner adalah alat pengumpulan data dengan cara memberikan daftar 

pernyataan atau pertanyaan yang tertulis untuk dijawab oleh responden yang 

terlah diberikan oleh peneliti (Sugiyono, 2014). 

3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1. Uji Validitas 

Uji validitas menurut Ghozali (2011:52) digunakan sebagai alat untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Menurut (Palupi et al., 2013) 

validitas digunakan untuk mengukur ketepatan tiap pertanyaan kuesioner yang 

digunakan. Pada penelitian ini, validitas yang digunakan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Pertanyaan kuesioner dianggap 

valid apabila indikator pertanyaan tersebut memiliki kriteria sebagai berikut: 

  Jika r hitung > r table, maka item pertanyaan dinyatakan valid 

Jika r hitung < r table, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid 
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3.4.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas yang diungkapkan oleh Ghozali (2011:47) merupakan alat 

yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang menjadi indikator dari 

variabel. Kuesioner dinyatakan reliable jika jawaban responden terhadap 

pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini untuk 

mengukur reliabilitas sebuah kuesioner dilakukan dengan cara One Shot atau 

pengukuran sekali. Pengukuran ini menggunakan SPSS dengan melakukan uji 

statistik Cronbach Alpha (∝).  

Variabel dinyatakan reliable jika semakin tinggi nilai Cronbach Alpha 

maka tingkat reliabilitas semakin baik, dapat dilihat pada tabel berikut 

menurut Rainsch (2004) dalam Palupi et al., (2013:34) : 

Tabel 3.1. 

Tingkat Reliabilitas Data 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

>0.9 Reliabilitas Sempurna 

0.7-0.9 Reliabilitas Tinggi 

0.5-0.7 Reliabilitas Moderat 

<0.5 Reliabilitas Rendah 

Sumber: Palupi et al., (2013:34) 

3.5. Uji Hipotesis 

3.5.1. Uji Deskriptif 

Statitik deskriptif adalah pengujian yang menggambarkan karakteristik 

data. Statistik ini menyajikan nilai frekuensi, pengukur pusat, disperse. 

Nilai frekuensi mengukur seberapa banyak suatu fenomena terjadi, 
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sedangkan pengukuran pusat terdiri dari mean dan pengukuran dispersi 

terdiri dari standard deviation dan variances (Hartono, 2004:195-197). 

3.5.2. Uji Beda Independen 

Pengujian ini digunakan untuk menentukan apakah kedua sample yang 

tidak berhubungan memiliki perbedaan. Pengujian beda t-test ini dilakukan 

dengan cara membandingkan rata-rata kedua sampel dengan standar eror atau 

dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

t =
Rata − rata sampel pertama –  rata − rata sampel kedua

Standar error perbedaan rata − rata kedua sampel
 

 

Jika hasil dari pengujian tersebut dengan nilai signifikansi dibawah 

nilai α (alfa) maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima, begitu juga sebaliknya jika nilai siginifikansi diatas nilai α (alfa) 

maka hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak.




