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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Katolik Soegijapranata yang 

berlokasi di jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur, Semarang. Penelitian 

berfokus pada mahasiswa akuntansi karena mereka diajarkan untuk memiliki 

integritas, jujur, bertindak etis dan profesional dalam bekerja. Mahasiswa 

akuntansi juga adalah calon akuntan yang harus bisa menjaga nama baik 

almamaternya. Peneliti ingin melihat apakah perkembangan teknologi 

informasi bisa membuat mahasiswa yang diajarkan bertindak etis melakukan 

tindakan tindakan tidak etis.  

 Penelitian pada mahasiswa akuntansi akan lebih spesifik ditujukan 

pada mahasiswa akuntansi yang mengambil konsentrasi sistem dan non-

sistem. Peneliti ingin melihat apakah mahasiswa akuntansi yang mengambil 

konsentrasi sistem lebih etis atau lebih tidak etis terhadap tindakan plagiasi 

dan cheating daripada konsentrasi akuntansi non-sistem. Perbandingan ini 

didasari alasan bahwa mahasiswa akuntansi sistem yang belajar dan lebih 

dekat dengan teknologi informasi dalam kesehariannya harusnya lebih 

bersikap etis dalam penggunaan teknologi daripada mahasiswa akuntansi non-

sistem. 
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 Sampel yang digunakan adalah mahasiswa akuntansi aktif per semester 

ganjil 2016/2017 sebanyak 257 orang yang telah mengambil konsentrasi. 

Penentuan jumlah sampel responden menggunakan rumus Slovin, karena 

populasi nyata dan diketahui jumlahnya. Sementara pengambilan sampel yang 

digunakan adalah simple random sampling yaitu mengambil sampel dari 

populasi secara acak (Jogiyanto, 2013). Berikut adalah rumus Slovin yang 

digunakan : 

𝒏 =
𝐍

 𝟏 +(𝐍 𝐱 𝐞² )
 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = persen kesalahan yang diinginkan (5%) 

 

 Sehingga didapatkan perhitungan jumlah responden sebagai berikut : 

 𝑛 =  
257

1+257 (0.052)
 = 156,47 (dianggap 157) 

Jadi jumlah responden yang akan dijadikan sampel adalah 157 orang. 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, 

dengan memperoleh langsung data dari sampel responden yang akan diteliti. 

Data primer didapat melalui proses survei dengan mengisi kuesioner yang 

akan dibagikan peneliti kepada para responden. Sumber data dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa akuntansi aktif per semester ganjil 2016/2017 di 

Universitas Katolik Soegijapranata yang telah mengambil konsentrasi. 
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Tabel 2. Variabel, Jenis dan Sumber Data 

Variabel Jenis Data Sumber Data 

Variabel Independen 

(kepribadian/cognitive style) 
Primer 

Survei dengan menyebarkan 

kuesioner 

Variabel Intervening (prinsip 

etika/ethical principles) 
Primer 

Survei dengan menyebarkan 

kuesioner 

Variabel Dependen (tindakan 

plagiasi dan cheating 

menggunakan teknologi informasi 

pada mahasiswa akuntansi) 

Primer 

Survei dengan menyebarkan 

kuesioner, dilengkapi dengan 

keterangan IPK, jenis 

kelamin dan konsentrasi 

Sumber : data diolah 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan beberapa variabel, antara lain variabel 

independen, variabel intervening, variabel dependen. Variabel independen dari 

penelitian ini adalah kepribadian (cognitive style), vaiabel intervening dalam 

penelitian ini adalah prinsip etika (ethical principles), variabel dependen dari 

penelitian ini adalah (tindakan plagiasi dan cheating menggunakan teknologi 

informasi).  

 3.3.1 Kepribadian (Cognitive Style) 

Kepribadian setiap individu berbeda satu sama lain. Oleh karena 

itu, peneliti ingin meneliti apakah kepribadian berpengaruh terhadap 

prinsip etika mereka terhadap tindakan plagiasi dan cheating 

menggunakan teknologi informasi. Kepribadian diukur menggunakan 

cognitive style yang terdiri dari dua dimensi yaitu sensing/intuition dan 
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thinking/feeling. Penelitian ini akan melihat apakah responden cenderung 

sensing/intuition atau thinking/feeling. Ada 30 pernyataan mengenai 

dimensi kepribadian, yaitu 15 pernyataan sensing/intuition dan 15 

pernyataan thinking/feeling. Pengukuran kepribadian menggunakan 

variabel dummy, dengan membedakan kepribadian sensing/intuition 

menjadi pernyataan A (sensing) dan pernyataan B (intuition). Sementara 

thinking/feeling menjadi pernyataan A (thinking) dan pernyataan B 

(feeling). Jika responden memilih pernyataan A akan diberikan angka 0 

dan jika memilih pernyataan B akan diberikan angka 1. 

 3.3.2 Prinsip Etika (Ethical Principles)  

Peneliti menggunakan teori Ethical Position Theory (EPT) yang 

dikembangkan oleh Forsyth (1977) mengenai idealisme dan relativisme. 

Teori ini berasumsi bahwa idealisme dan relativisme seseorang 

menentukan ideologi etikanya (Arsenault & Oehlers, 2012). Peneliti 

akan mengidentifikasi kepribadian dengan menggunakan Ethics Position 

Questionnaire (EPQ) yang akan terdiri dari beberapa pertanyaan 

mengenai idealisme dan relativisme. Idealisme adalah turunan dari teori 

filosofi moral teleologi yang mengatakan bahwa individu memiliki 

persepsi terhadap tindakan etis dan tidak merugikan orang lain. 

Sedangkan relativisme adalah turunan dari teori filosofi moral 

deontologi yang menjelaskan bahwa seberapa besar individu dalam 

menolak aturan moral universal. Pernyataan yang diberikan berjumlah 
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20 buah, yang terdiri dari 10 pernyataan idealisme dan 10 pernyataan 

relativisme. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert yaitu skor 

satu (sangat tidak setuju), dua (tidak setuju), tiga (netral), empat (setuju), 

lima (sangat setuju). Semakin tinggi akan berarti semakin mendukung 

hipotesis yang ada. 

3.3.3 Tindakan Plagiasi dan Cheating Menggunakan Teknologi Informasi 

pada Mahasiswa Akuntansi 

Perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat bagi 

kehidupan, salah satunya untuk proses belajar mahasiswa akuntansi. 

Mahasiswa akuntansi diajarkan untuk menjadi seorang akuntan yang 

profesional, jujur dan independen. Oleh karena itu, peneliti ingin 

meneliti apakah mahasiswa akuntansi cukup etis menanggapi fenomena 

tindakan plagiasi dan cheating yang sudah tidak asing di kalangan 

pelajar dan akademisi. Pernyataan kuesioner yang akan digunakan sesuai 

dengan penelitian Etter, Cramer, Finn (2006) yang berjudul Origins of 

Academic Dishonesty: Ethical Orientations and Personality Factors 

Associated with Attitudes about Cheating with Information Technology. 

Penelitian ini menggunakan 24 pernyataan yang ada di jurnal. 

Pengukuran variabel menggunakan skala likert yaitu skor satu (tidak 

pernah), dua (sesekali), tiga (agak sering), empat (sering), lima (sangat 

sering). Semakin tinggi akan berarti semakin mendukung hipotesis yang 

ada. 
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  Mahasiswa akuntansi akan dibedakan berdasarkan IPK, jenis 

kelamin dan konsentrasi akuntansi sistem dan non-sistem yang diambil 

untuk dilihat apakah ada perbedaan yang mempengaruhi tindakan 

plagiasi dan cheating menggunakan teknologi informasi. Data IPK, jenis 

kelamin dan konsentrasi akan diambil dari identitas responden dalam 

kuesioner penelitian. Pengukuran IPK menggunakan skala nominal 

dengan mengurutkan IPK kedalam tiga golongan berdasarkan predikat 

kelulusan untuk melihat prestasi akademik responden. Angka IPK akan 

dijelaskan secara kualitatif sebagai predikat kelulusan. Berikut adalah 

tabel penggolongannya : 

Tabel 3. Penggolongan IPK 

IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) Predikat Kelulusan Skala Pengukuran 

3.51 – 4.00 Dengan Pujian 3 

2.76 – 3.50 Sangat Memuaskan 2 

2.00 – 2.75 Memuaskan 1 

Sumber : Buku Pedoman Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2013 – 2014, hal. 32 

Sementara jenis kelamin akan digolongkan menjadi dua 

golongan yaitu laki – laki dan perempuan. Penetapan scoring 

pengukurannya adalah angka 0 untuk laki – laki dan angka 1 untuk 

perempuan. Konsentrasi juga akan digolongkan menjadi sistem dan non-

sistem. Konsentrasi sistem diukur dengan skor angka 0 dan konsentrasi 

non-sistem diukur dengan skor angka 1. 
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3.4 Alat Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Jogiyanto (2013), statistik deskriptif adalah statistik 

yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. 

Karakteristik data yang digambarkan adalah karakteristik distribusinya. 

Pengukuran tipe data statistik deskriptif yang digunakan antara lain 

seperti rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range (dalam buku alat – alat pengujian hipotesis, 2013).  

Statistik deskriptif yang digunakan adalah statistik rata – rata, 

untuk mendapatkan rata – rata nilai dari sebuah variabel yang telah 

diteliti pada sekelompok responden. Peneliti akan membaginya ke dalam 

tiga kategori (rendah, sedang dan tinggi). Untuk menentukan rentang 

dari masing – masing kategori, dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Rentang = (nilai tertinggi – nilai terendah) / (jumlah kategori) 

Rentang  = (5-1) / 3 

Rentang  = 1.33 

Jadi, rentang atau range dari masing – masing kategori adalah 

1.33. Selengkapnya dapat dilihat dari tabel yang disajikan berikut ini : 
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Tabel 4. Rentang Kategori 

Kategori Mean 

Rendah 1.00 – 2.33 

Sedang 2.34 – 3.66 

Tinggi 3.67 – 5.00 

     Sumber : data diolah 

 

3.4.2 Model Pengukuran 

 3.4.2.1 Uji Partial Least Square (PLS) 

Uji PLS atau Partial Least Square merupakan persamaan 

struktural yang berbasis varian. PLS merupakan teknik statistik 

yang digunakan dalam model yang memiliki variabel independen 

dan dependen yang lebih dari satu (dalam buku alat – alat 

pengujian statistik). Menurut Ghozali (2006) dalam Augustia 

(2010), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari 

pendekatan SEM, yaitu dari yang berbasis kovarian menjadi 

berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji 

kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat predictive 

model (memprediksi). 

PLS bertujuan untuk membantu peneliti menyelesaikan 

sebuah prediksi (Ghozali, 2006 dalam Augustia (2010)). PLS 

merupakan metode analisis yang tidak didasarkan pada banyak 

asumsi (Ghozali, 2006 dalam Augustia (2010)). Misalnya, data 
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harus terdistribusi normal dan sampel tidak harus besar. PLS 

tidak hanya dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, tetapi 

juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan 

antar variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk 

yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif. PLS 

memiliki dua model pengujian, yaitu model pengukuran dan 

struktural. Model pengujian itu adalah inner model (model 

struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan outer 

model (model pengukuran yang menghubungkan antara indikator 

dengan konstruknya). Hasil dari pengukuran itu adalah residual 

variance dari variabel dependen.  

Penelitian ini menggunakan PLS untuk mengukur 

kepribadian cognitive style (sensing/intuition dan 

thinking/feeling, ethical principles (idealisme dan relativisme), 

tindakan plagiasi atau cheating menggunakan teknologi 

informasi dengan penambahan pembanding yaitu konsentrasi, 

IPK dan jenis kelamin. Berdasarkan variabel dan kerangka pikir 

yang ada, maka didapatkan model PLS sebagai berikut : 
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Bagan 2. Model PLS 

 
 

 3.4.2.2 Validitas dan Reabilitas 

 3.4.2.2.1 Validitas 

Validitas yang akan diuji di dalam PLS adalah 

validitas konstruk. Validitas konstruk terdiri dari 

validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas 

konstruk digunakan untuk mengetahui seberapa benar 

instrumen yang digunakan dalam pengukuran, dan 

apakah instrument sudah sesuai dengan teori yang 

digunakan.  

Validitas konstruk dibagi menjadi 2, yaitu 

validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas 
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konvergen mengacu kepada konvergensi antar 

instrumen yang digunakan dalam mengukur konstruk 

yang sama. Dalam PLS indikator validitas konvergen 

adalah loading factor (korelasi antara instrumen dengan 

konstruknya), AVE (Average Variance Extracted) dan 

communality. Sedangkan validitas diskriminan 

mengacu kepada diskriminasi instrumen ketika 

dilakukan pengukuran konstruk yang berbeda. 

Tabel 5. Ukuran Validitas 

Validitas Konvergen Validitas Diskriminan 

Ukuran Nilai Ukuran Nilai 

Loading 

factor 
>0.7 

Akar AVE: korelasi 

antar variable laten 

√AVE> korelasi 

variable laten 

AVE >0.5 Cross loading 
>0.7 dalam satu 

konstruk 

Communality >0.5   

  Sumber : Alat – alat pengujian hipotesis, hal. 175 

 3.4.2.2.2 Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk melakukan 

pengujian alat ukur (instrumen) yang digunakan untuk 

mengukur suatu konstruk yang memiliki konsistens 

yaitu Croncbach’s alpha dan composite reliability. 
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Tabel 6. Ukuran Reliabilitas 

Ukuran Nilai 

Croncbach’s alpha >0.7 

composite reliability >0.7 

 Sumber : Alat – alat pengujian hipotesis, hal. 176 

 3.4.3 Uji Hipotesis 

Peneliti akan menggunakan beberapa pengujian hipotesis untuk 

malakukan analisis, antara lain dengan menggunakan PLS, yaitu evaluasi 

model struktural. Peneliti akan menggunakan model struktural nilai path 

coefficients atau t-values. Pengujian hipotesis menggunakan analisis 

jalur (path analysis). Ukuran hipotesis dikatakan mendukung atau tidak 

mendukung dapat dilihat dengan melakukan perbandingan antara t-table 

dan t-statistics. Jika nilai t-statistics lebih tinggi dari nilai t-table maka 

hipotesis terdukung. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah sebesar 

95%, maka didapati α = 5% yang menunjukkan t-table sebesar 1.96. 

Maka hipotesis tidak dapat ditolak jika nilai signifikansinya > 1.96. 

 

 

 

 

 

 

 


