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     BAB III 

   METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel  

 Populasi merupakan seluruh kumpulan elemen yang dapat digunakan 

untuk membuat beberapa kesimpulan (Cooper dan Emory, 1997 : 214). 

Anggota populasi adalam elemen dalam populasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Akuntansi di 

Unika Soegijapranata Semarang.  

 Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa Unika jurusan Akuntansi angkatan 2013 karena 

peraturan Ujian ACPAI mulai berlaku sejak angkatan tersebut. Peneliti 

menggunakan purpossive  sampling yaitu penentuan sampel dari populasi 

yang ada berdasarkan kriteria tertentu (Jogianto, 2005). Sampel dalam 

penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi angkatan 2013 yang tidak 

mengikuti test ACPAI yang  berjumlah 100 mahasiswa, yang diperoleh 

dari data Lab CPAI  

1.1 Data penelitian 

 3.2.1 Jenis data penelitian  

 Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis 

data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 
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yang diperoleh periset secara langsung (direct observation) berupa 

wawancara terhadap mahasiswa akuntansi angkatan 2013 tanpa 

melalui perantara dari pihak manapun berupa jawaban langsung 

dari pertanyaan yang diajukan oleh periset. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara melalui perantara 

pihak tertentu atau dengan kata lain data tersebut sudah pernah 

digunakan atau diolah oleh periset atau pihak tertentu sebelumnya 

berupa data mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi Unika 

Soegijapranata angkatan 2013. 

3.2.2 Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data berupa pra 

survey untuk menentukan data variabel independen. Kemudian 

dilanjutkan dengan survey berupa wawancara terhadap mahasiswa 

akuntansi angkatan 2013 Unika Soegijapranata terkait variabel 

independen dan dependen. 

 

1.2 Definisi dan pengukuran variable 

  Untuk menentukan variabel independen yang 

mempengaruhi motivasi mengikuti ACPAI, periset melakukan pra 

survey terlebih dahulu melalui wawancara. Proses tersebut 

menghasilkan hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu : 
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 Minat  

 Teman Sebaya 

 Kemampuan  

 Biaya  

 Gelar 

 Faktor lain 

 Hal yang dipengaruhi dalam penelitian ini adalah motivasi mengikuti 

Ujian ACPAI. Variabel motivasi ini diukur menggunakan survey 

wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


