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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi dan

bisnis Unika Soegijapranata yang telah mengambil mata kuliah etika bisnis.

Lokasi penelitian berada di kampus Unika Soegijapranata, Jl Pawiyatan Luhur

IV/1 Bendan Dhuwur Semarang.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang

mempunyai karakteristik dan kualitas yang dijadikan sebagai objek penelitian

tertentu (Jogiyanto, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah Mahasiswa Aktif

Program Studi Akuntansi Unika Soegijapranata yang sudah mengambil mata

kuliah etika bisnis sebanyak 394 mahasiswa. Peneliti memilih populasi tersebut

karena pada penelitian sebelumnya (Shawver, 2014) memberi saran agar

penelitian selanjutnya dapat diteliti pada objek dan situasi berbeda.

Proses pengambilan sampel merupakan proses yang paling penting dalam

sebuah penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki populasi

tersebut (Sugiyono, 2015). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode

pengambilan probability sampling, dengan tekhnik random sampling sederhana.

Tekhnik random sampling adalah tekhnik pengambilan sampel yang dilakukan

secara acak secara langsung (Jogiyanto, 2013), dimana pada penelitian ini
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mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah etika bisnis dapat dijadikan

sebagai sampel penelitian.

Pengambilan sampel yang digunakan untuk mewakili penelitian ini adalah dengan

menggunakan rumus slovin dengan tingkat toleransi 0.05. Berikut tabel

perhitungan dengan rumus Slovin.

Tabel 3.1

Perhitungan sampel dengan slovin=
= ( , ) = 199

Berdasarkan perhitungan rumus slovin diatas, maka total mahasiswa yang

digunakan sebagai sampel penelitian adalah sebesar 199 mahasiswa.

3.3. Metode Pengumpulan Data

3.3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer, dimana data

peneitian ini berasal langsug dari sumber asli responden tanpa melalui pengolahan

terlebih dahulu (Indriantoro dan Supomo, 1999). Sumber data pada penelitian ini

diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang akan diambil dari 198 mahasiswa

aktif yang sudah mengambil mata kuliah etika bisnis.
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3.3.2. Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode survey bentuk kuesioner

yang akan dibagikan kepada responden mahasiswa aktif yang sudah mengambil

mata kuliah etika bisnis. Pengumpulan data responden dilakukan didalam kelas,

dengan alasan supaya mahasiswa dapat memahami secara langsung disertai

panduan dari peneliti. Metode ini menggunakan penyebaran kuesioner yang

terstruktur, Responden akan menjawab delapan pertanyaan yang terdiri dari setiap

sketsa perilaku etis dan non etis.

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.4.1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel

lainnya (Variabel Dependen). Dalam penelitian ini, variabel independen nya yaitu

penerimaan ancaman kejahatan dan tekanan sosial.

3.4.1.1. Penerimaan ancaman kejahatan

Variabel penerimaan ancaman kejahatan dalam penelitian ini didefinisikan

sebagai suatu dampak negatif yang akan dirasakan oleh seseorang dalam

pengambilan suatu tindakan non etis. Dalam pengambilan suatu tindakan etis,

peran munculnya ancaman akan lebih rendah dibandingkan tindakan non etis.

Pada variabel ini, responden akan menjawab pertanyaan sebagai pihak yang

menilai apakah suatu tindakan tersebut dapat menikbulkan bahaya dan ancaman.
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Pengukuran Variabel penerimaan ancaman kejahatan menggunakan

instrumen dari Shawver (2015) yang terdiri 12 pertanyaan dari 4 kasus yang

disajikan. 3 dari 12 Pertanyaan pada ancaman kejahatan diukur dengan melakukan

recording (R). Pengukuran ini  diukur dengan menggunakan skala likert 5 point,

dimana skala satu (mewakili jawaban sangat tidak setuju) hingga skala lima

(mewakili jawaban sangat setuju). Maka, semakin tinggi skor yang diperoleh

menunjukan bahwa semakin tinggi penerimaan ancaman dalam mengidentifikasi

masalah etika dan melakukan  moral judgement.

3.4.1.2. Tekanan Sosial

Variabel tekan sosial pada penelitian ini didefinisikan adanya pengaruh

lingkungan sosial dalam melakukan tindakan etis amupun non etis. Semakin

positif pengaruh tekanan sosial kepada seseorang, maka seseorang akan semakin

berperilaku etis. Pada variabel ini, responden akan menjawab pertanyaan sebagai

pihak luar yang menilai tindakan pelaku terhadap pengaruh lingkungan sosial.

Pengukuran Variabel penerimaan ancaman kejahatan menggunakan

instrumen dari Shawver (2015) yang terdiri 12 pertanyaan dari 4 kasus yang

disajikan. 6 dari 12 pertanyaan pada variabel ini direcording(R). Pengukuran ini

diukur dengan menggunakan skala likert 5 point, dimana skala satu (mewakili

jawaban sangat tidak setuju) hingga skala lima (mewakili jawaban sangat setuju).

Jadi, semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukan bahwa semakin tinggi

penerimaan tekan sosial dalam mengidentifikasi masalah etika dan melakukan

moral judgement.
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3.4.2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel

independen. variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

masalah etika dan pertimbangan moral.

3.4.2.1. Sensitivitas Etika

Varibel dependen ini mendefinisikan bagaimana seseorang mahasiswa

menggunakan sensitivitas etika dalam mengidentifikasi suatu tindakan etis dan

non etis. Semakin tinggi tingkat sensitivitas etika responden, maka mampu

menyelesaikan permasalahan etika dan melakukan pengambilan keputusan etis

dalam sebuah dilema bisnis. Dalam variabel ini, responden diminta untuk menilai

apakah suatu tindakan yang disajikan merupakan pelanggaran etika atau tidak.

variabel sensitivitas etika menjadi variabel kontrol terhadap Moral Judgement ,

karena dalam setiap pertimbangan moral, dibutuhkan pemahaman yang baik

mengenai etika. Rest (1969) juga menjelaskan tahapan sebelum sesorang dapat

melakukan pertimbangan moral adalah mampu untuk memahami tindakan etis

atau non etis. oleh karena itu variabel kontrol pada pertimbangan moral sangat

diperlukan.

Pengukuran Variabel penerimaan ancaman kejahatan menggunakan

instrumen dari Shawver (2015) yang terdiri 4 pertanyaan dari 4 kasus yang

disajikan dengan penilaian yang direcording (R). Pengukuran ini  diukur dengan

menggunakan skala likert 5 point, dimana skala satu (mewakili jawaban sangat

tidak setuju) hingga skala lima (mewakili jawaban sangat setuju). Jadi, pada
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variabel ini akan menilai apakah mahasiswa akuntansi mampu untuk

mengidentifikasi masalah etika dibawah pengaruh penerimaan ancaman dan

tekanan sosial dari setiap kasus yang disajikan.

3.4.2.2. Pertimbangan Moral

Pertimbangan moral didefinisikan sebagai kemampuan seorang individu

membuat keputusan berdasarkan moral. Apabila seseorang mampu membuat

keputusan berdasarkan moral, maka akan terjadi kecendurungan untuk berperilaku

etis dalam pengambilan keputusan suatu dilema bisnis. Dalam variabel ini,

responden diminta untuk menilai apakah tindakan tindakan tersebut membutuhkan

pertimbangan moral yang tinggi atau tidak.

Pengukuran Variabel penerimaan ancaman kejahatan menggunakan

instrumen dari Shawver (2015) yang terdiri 4 pertanyaan dari 4 kasus yang

disajikan dengan penilaian yang direcording (R). Pengukuran ini  diukur dengan

menggunakan skala likert 5 point, dimana skala satu (mewakili jawaban sangat

tidak setuju) hingga skala lima (mewakili jawaban sangat setuju). Jadi, variabel

ini menilai bagaimana pertimbangan seorang mahasiswa akuntansi atas gambaran

tindakan non etis.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah alat yang digunakan untuk memberikan

gambaran dari data penelitian (Monika dkk, 2013). Deskripsi suatu data meliputi
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berbagai hal seperti rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum,

range. Nilai mean menunjukan rata-rata hasil pengujian. Nilai maksimum dan

minimum menunjukkan nilai terbesar dan terkecil.

3.5.2. Uji Kualitas Data

3.5.2.1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penngujian ini diterapkan untuk mengukur valid atau

tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011) Jika pertanyaan pada kuesioner mampu

bagi mengungkapkan sesuatu yang diukur, maka kuesioner bisa dikatakan valid.

Ciri-ciri validitasnya adalah nilai r tabel < r hitung, maka pernyataan dalam

kuesioner bisa dikatakan valid.

3.5.2.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dalam pengujian ini diterapkan agar bisa mengukur derajat

ketepatan dan ketelitian yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Suatu

kuesioner bisa dikatakan handal atau reliabel, jika jawaban mengenai pertanyaan

tersebut ialah konsisten dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas yang diterapkan

adalah Cronbach's Alpha, adapun kriteria reliabilitas dari kuesioner tersebut

dinyatakan reliabel atau handal jika α > 0,6 (Ghozali, 2011).
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3.6. Langkah - langkah pengujian Hipotesis

3.6.1. Menyatakan Hipotesis Statistik

3.6.1.1. Hipotesis 1 dan 2

: ≤ 0 Semakin rendah penerimaan ancaman, maka

semakin rendah sensitivitas etika mahasiswa akuntansi dalam

mengidentifikasi masalah etika.

: >0 Semakin tinggi penerimaan ancaman (overall

harm) maka mahasiswa akuntansi semakin sensitif dalam

mengidentifikasi masalah etika.

: ≤0 Semakin rendah tekanan sosial maka semakin

rendah sensitivitas etika mahasiswa akuntansi mengidentifikasi masalah

etika.

: >0 Semakin tinggi tekanan sosial (societal pressure)

maka mahasiswa akuntansi akan semakin sensitif dalam mengidentifikasi

masalah etika.

Gambar 3.1 Model penelitian I

H1(+)

H2 (+)

Penerimaan
Ancaman (OH)

Sensitivitas
Etika (ES)

Tekanan Sosial
(SP)
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Persamaan untuk menguji hipotesis 1 dan 2:

EP = + OH + SP +

Keterangan : ES : Sensitivitas Etika

, : Koefisien

OH : Penerimaan Ancaman

SP : Tekanan Sosial

: Error

α : Konstanta

3.6.1.2. Hipotesis 3 dan 4

: ≤ 0 Semakin rendah penerimaan ancaman maka

semakin rendah kemampuan mahasiswa akuntansi melakukan

pertimbangan moral

: > 0 Semakin tinggi penerimaan ancaman (overall

harm), maka mahasiswa akuntansi akan semakin mampu melakukan

pertimbangan moral (Moral Judgement).

: ≤ 0 Semakin rendah tekanan sosial, semakin rendah

kemampuan mahasiswa akuntansi dalam melakukan pertimbangan moral.
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: >0 Semakin tinggi tekanan sosial (Societal Pressure)

maka mahasiswa akuntansi semakin mampu untuk melakukan

pertimbangan Moral (Moral Judgement).

Gambar 3.2 Model Penelitian II

H3 (+)

H4 (+)

Persamaan untuk menguji hipotesis 3 dan 4 :

MJ = + OH + SP + ES +

Keterangan : MJ : Pertimbangan Moral

OH : Penerimaan Ancaman

SP : Tekanan Sosial

ES : Sensitivitas Etika (variabel kontrol)

: Error

: Konstanta

Pertimbangan
Moral (MJ)

Tekanan Sosial
(SP)

Penerimaan
ancaman (OH)

Senitivitas Etika
(ES)
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3.6.2.Memilih Pengujian Hipotesis

3.6.2.1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan uji

asumsi klasik. Jika uji asumsi klasik terpenuhi, baru dilakukan uji regresi (Monika

dkk, 2013).

3.6.2.1.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas ialah syarat dalam uji regresi linier berganda, adapun

dalam pengujian ini dalam pengujian ini diterapkan agar bisa mendeteksi dalam

model regresi, variabel yang keduanya memiliki distribusi normal atau tidak

normal (Monika dkk, 2013). Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari

variabel random yang kontinyu (Dajan, 1986). Untuk menguji apakah sampel

penelitian merupakan distribusi normal, maka digunakan pengujian kolmogorov-

smirnov goodness of fit test pada masing-masing variabel (Monika dkk, 2013).

Indikator pengujian ini adalah taraf signifikan (p) Kolmogrov-smirnov dalam uji

normality plot with test, yang intepretasinya jika nilai signifikansi > α (5%), maka

data residual distribusi normal (Monika dkk, 2013).

3.6.2.1.2. Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas dalam pengujian ini diterapkan agar bisa mengetahui

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan

ke pengamatan lain. Bersifat homoskedasitas (tetap) atau tidak terjadi

heteroskedasitas (berbeda) ialah model regresi yang baik. Agar menguji adanya
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Homoskedasitas dalam pengujian ini maka diterapkan dengan uji Glejser dimana

nilai mutlak residual diregresikan dengan variabel independen . Indikator dalam

uji heteroskedasitas adalah signivikansi ≥ 5%, maka tidak terjadi heteroskedasitas.

3.6.2.1.3. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas istilah pertama kali dikemukakan oeh Ragnar Frisch

yang artinya adanya hubungan linear dan sempurna atau pasti diantara beberapa

variabel bebas dari model regresi berganda. Multikolonearitas berkenaan dengan

terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti (Monica dkk, 2013).

Multikolinearitas dapat menyebabkan regresi tidak efisien/ pengimpangan besar

(Gujarati, 2013).

3.6.2.1.4. Uji Regresi

Uji regresi pada penelitian ini menggunakan jenis linear berganda.

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linier variabel

independen dengan variabel dependen. Regresi mengukur hubungan dua variabel

atau lebih yang mempunyai hubungan kausalitas atau sebab akibat. regresi

dinyatakan dalam fugsi. Dalam keadaan terbatas, analisis regresi dapat digunakan

untuk menyimpulkan hubungan kausal antara variabel independen dan dependen.

analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan

dependen apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh

terhadap variabel dependen (Monica dkk, 2013).
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3.6.3. Teknik Alat Uji Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Hipotesis deskriptif,

dimana hanya di dasarkan pada satu sampel penelitian (Monika dkk, 2013). Tipe

Skala dalam penelitian ini menggunakan skala likert, dimana skala satu (mewakili

jawaban sangat tidak setuju) hingga skala lima (mewakili jawaban sangat setuju).

Oleh karena itu penelitian ini merupakan uji parametrik.

3.6.4. Tingkat Keyakinan dan Nilai Kritis

Pengujian Hipotesis ini adalah berarah positif dan negatif. Saat ini

perhitungan hipotesis statistik dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan software SPSS. Tingkat keyakinan pada penelitian ini sebesar 95%

yang berarti 5% kesalahan yang dapat ditolerir. Hipotesis 1 dan 2 diterima jika t

hitung lebih besar dari t tabel (1,645) dan , > 0. Hipotesis 3 dan 4

diterima jika t hitung lebih besar dari t tabel (1,645 ) dan , > 0 (Jogiyanto,

2013).




