
 BAB III  

METODE PENELITIAN  
  
  
  

3.1  Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akuntan manajemen yang bekerja 

di perusahaan manufaktur yang berada di Semarang. Menurut informasi yang 

diperoleh  peneliti  dari  Badan  Pusat  Statistik,  terdapat  278  perusahaan 

manufaktur di kota Semarang.  

Penelitian ini akan menggunakan pengambilan sampel dengan teknik  Random  

Sampling atau  pemilihan  sampel  secara  acak.  Sedangkan  metode  yang  

digunakan adalah random sederhana. Pengambilan sampel dengan random 

sederhana  dilakukan  dengan  cara  mengambil  langsung  populasi  secara 

random (Hartono, 2013). Peneliti mengambil perusahaan manufaktur secara 

acak untuk dibagikan kuesioner. Jumlah sampel yang diambil berdasarkan pada 

rumus Slovin.  

  
  
  
  
  
  
  
  

Dimana :  
  
    

n = ukuran sampel  
  
    

N = ukuran populasi  
  
  
  
  
    

24  
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d = galat pendugaan sebesar 5%  
  
    

Maka:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

dibulatkan menjadi 165.  
  
    

Jadi, sampel yang digunakan yaitu sebanyak 165.  
  
  
  

3.2  Sumber dan Jenis Data Penelitian  

Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  secara 

langsung  dari  sumbernya  (Hartono,  2013).  Data  primer  dalam  riset  ini 

merupakan tanggapan responden terhadap etika profesi, komitmen organisasi, 

kecerdasan emosional, dan profesionalisme akuntan manajemen. Responden 

dalam penelitian ini adalah akuntan manajemen yang bekerja di Perusahaan 

Manufaktur di Semarang.  
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3.3  Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian  

3.3.1.  Variabel Independen (X)  

a.  Etika Profesi (X1)  

Etika profesi merupakan perilaku seseorang yang diatur oleh setiap 

ketentuan  hukum,  peraturan  yang  berlaku,  serta  prinsip-prinsip 

moral dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis 

pada  saat  melaksanakan  pekerjaan.  Etika  profesi  bagi  seorang 

akuntan manajemen adalah mematuhi kode etik yang berlaku. Alat 

ukur yang digunakan untuk mengukur variabel etika profesi adalah 

dengan  menggunakan  kuesioner  yang  didalamnya  terdapat  5 

pertanyaan.  Pertanyaan  tersebut  yaitu  mengenai  kejujuran, 

kebijaksanaan, objektivitas, tanggungjawab, pengetahuan, keahlian, 

dan pengalaman akuntan manajemen dalam menjalankan tugasnya.  

Pengukuran ini menggunakan lima skala  likert  dari sangat tidak  

setuju  (point  1)  sampai  dengan  sangat  setuju  ( point  5)  dimana  

apabila responden memilih sangat setuju ( point  5) maka responden  

semakin  baik  dalam  menerapkan  etika  profesi.  Dikhususkan 

pertanyaan nomor 2 pada lampiran kuesioner etika profesi, apabila  

responden memilih sangat setuju ( point 1) maka responden semakin  

tidak baik dalam menerapkan etika profesi.  
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b. Komitmen Organisasi (X2)  

Komitmen  organisasi  merupakan  persepsi  seseorang  mengenai 

seberapa besar tingkat keterikatan dan loyalitas terhadap organisasi 

tempat  ia  bekerja.  Alat  ukur  yang  digunakan  untuk  mengukur 

variabel  komitmen  organisasi  adalah  dengan  menggunakan 

kuesioner  yang  didalamnya  terdapat  12  pertanyaan.  Pertanyaan 

tersebut  yaitu  mengenai  keterikatan  dan  loyalitas  terhadap 

organisasi,  serta  kerelaan  mewujudkan  tujuan  organisasi.  

Pengukuran ini menggunakan lima skala  likert  dari sangat tidak  

setuju  (point  1)  sampai  dengan  sangat  setuju  ( point  5)  dimana  

apabila responden memilih sangat setuju ( point  5) maka responden  

semakin baik dalam menerapkan komitmen organisasi.  
  
  
  

c.  Kecerdasan Emosional (X3)  

Kecerdasan emosional atau  EQ merupakan kemampuan seseorang  

dalam mengatur emosi dirinya sendiri sehingga dapat mengontrol 

pikiran dan tindakannya, serta mampu memahami perspektif dan 

perasaan orang lain yang dapat berguna dalam menjalin hubungan 

dan penyelarasan diri dengan berbagai  macam  orang.  Alat  ukur 

yang  digunakan  untuk  mengukur  variabel  kecerdasan  emosional 

dengan  menggunakan  kuesioner  yang  didalamnya  terdapat  14 

pertanyaan.  Pertanyaan  tersebut  yaitu  mengenai  pengaruh  emosi  
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terhadap kinerja, kemampuan diri sendiri, kemampuan pemahaman 

perspektif orang lain, dan kelancaran hubungan dengan orang lain.  

Pengukuran ini menggunakan lima skala  likert  dari sangat tidak  

setuju  (point  1)  sampai  dengan  sangat  setuju  ( point  5)  dimana  

apabila responden memilih sangat setuju ( point  5) maka responden  

semakin baik dalam menerapkan kecerdasan emosional.  
  
  
  

3.3.2.  Variabel Dependen (Y)  

Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  profesionalisme 

akuntan manajemen. Profesionalisme merupakan perilaku seseorang 

yang  menggunakan  segenap  pengetahuan,  kemampuan,  dan 

pengalaman  yang  dimiliki  secara  total  terhadap  pekerjaan,  serta 

menganggap bahwa pekerjaaan tersebut sebagai tujuan hidup. Dalam 

penelitian  ini  untuk  mengukur  tingkat  profesionalisme  akuntan 

manajemen  menggunakan  kuesioner  yang  didalamnya  terdapat  12 

pertanyaan.  Pertanyaan  tersebut  yaitu  mengenai  pengetahuan  dan 

kemampuan  akuntan  manajemen,  kerahasiaan  jabatan,  integritas, 

objektivitas,  serta  pemahaman  profesi  akuntan  manajemen.  

Pengukuran ini menggunakan lima skala  likert dari sangat tidak setuju  

( point 1)  sampai  dengan  sangat  setuju  ( point  5)  dimana  apabila  

responden memilih sangat setuju ( point  5) maka responden semakin  

baik dalam menerapkan profesionalisme kerjanya.  
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3.4  Alat Analisis Data  

3.4.1.  Pengujian Alat Pengumpulan Data  

a.  Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau  valid tidaknya  

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan  valid jika pertanyaan  

pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut (Cahyani et al, 2015). Uji validitas yang 

digunakan adalah dengan menghitung kolerasi antar skor masing- 

masing pertanyaan dengan masing-masing skor setiap konstruknya 

(Ghozali,  2011  dalam  Cahyani  et  al,  2015).  Uji  ini  dilakukan 

dengan menggunakan alat uji SPSS. Uji validitas ini dilihat dari  

nilai Cronbach’s  Alpha .  Jika  nilai  Cronbach’s  Alphaif  Item  

Deleted < nilai Cronbach’s Alpha, maka indikator tersebut  valid.  
  
  
  
    

b. Uji Reliabilitas  
  
    

Reliabilitas adalah konsistensi skor yang didapat oleh orang yang 

sama pada waktu mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada 

kesempatan  yang  berbeda,  atau  dengan  seperangkat  ekuivalen  

( equivalent items) yang berbeda, atau di bawah kondisi pengujian  

yang berbeda (Anastasia & Urbina, 1997 dalam Rahayuni et al, 

2015). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban  
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seseorang adalah konsisten dari waktu ke waktu. Uji reabilitas ini 

berguna  dalam  mengukur  konsistensi  data  dari  seluruh  hasil 

kuesioner atau instrumen penelitian (Murniati etal, 2013). Uji ini 

dilakukan  dengan  menggunakan  alat  uji  SPSS.  Pengujian 

reliabilitas ini ditentukan dengan kriteria sebagai berikut (Murniati 

etal, 2013):  
  
    

1.  Jika nilai  Cronbach’s Alpha> 0,9 maka kuesioner 

memiliki  

reliabilitas sempurna.  

2. Jika nilai Cronbach’s Alpha 0,7 – 0,9 maka kuesioner memiliki  

reliabilitas tinggi.  

3. Jika nilai Cronbach’s Alpha 0,5 – 0,7 maka kuesioner memiliki  

reliabilitas moderat.  

4.  Jika nilai  Cronbach’s Alpha < 0,5 maka kuesioner 

memiliki  

reliabilitas rendah.  
  
  
  

3.4.2.  Uji Hipotesis  

Langkah-langkah uji hipotesis adalah sebagai berikut (Murniati et al,  

2013. :  

a.  Menyatakan Hipotesis  

Pada penelitian ini terdapat tiga perumusan hipotesis, yaitu sebagai 

berikut:  
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1. H01:β1  EP≤0,  Penerapan  etika  profesi  tidak  berpengaruh  

positif terhadap tingkat profesionalisme akuntan manajemen.  

Ha1: β1 EP>0, Penerapan etika profesi berpengaruh positif 

terhadap tingkat profesionalisme akuntan manajemen.  

2. Ha1:  β1  KO≤0,  Komitmen  organisasi  tidak  berpengaruh  

positif terhadap tingkat profesionalisme akuntan manajemen.  

Ha2:  β2  KO>0,  Komitmen  organisasi  berpengaruh  positif 

terhadap tingkat profesionalisme akuntan manajemen.  

3. H03:  β3  KE≤0,  Kecerdasan  emosional  tidak  berpengaruh  

positif terhadap tingkat profesionalisme akuntan manajemen.  

Ha3:  β3  KE>0,  Kecerdasan  emosional  berpengaruh  positif 

terhadap tingkat profesionalisme akuntan manajemen.  
  
  
  

b. Memilih Pengujian Statistik  

Pengujian  statistik  pada  penelitian  ini  menggunakan  pengujian 

parametrik  dengan  model  regresi  berganda.  Penelitian  ini 

menggunakan pengujian parametrik karena skala yang digunakan 

adalah  skala  interval  untuk  mengukur  variabel  dependen  dan 

variabel  independen.  Sedangkan  model  yang  digunakan  dalam 

penelitian  ini  adalah  model  regresi  berganda  karena  pengujian 

digunakan  untuk  menguji  hubungan  sebab  akibat  atau  klausal 

antara ketiga variabel independen terhadap satu variabel dependen.  
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Sebelum melakukan uji regresi, peneliti terlebih dahulu melakukan 

uji asumsi klasik (Murniati et al, 2013). Uji asumsi klasik yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Normalitas  

Uji  normalitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  dalam 

model regresi variabel residual memiliki distribusi normal atau 

tidak (Nugraha & Ramantha, 2015). Uji normalitas digunakan 

untuk  menguji  normalitas  data  masing-masing  variabel. 

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan metode non 

grafik.  Pengambilan  keputusan  metode  non  grafik  yaitu  

menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov dengan  tingkat  α  =  

0,05  (Murniati  etal,  2013).  Uji  ini  dilakukan  dengan 

menggunakan alat uji SPSS. Kriteria pengujiannya adalah jika 

asymp.sig (2-tailed) > 0,05, maka data berdistribusi normal.  

2. Heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan 

yang lainnya (Cahyani et al, 2015). Model regresi yang baik yaitu 

model regresi yang tidak mengalami heteroskedastisitas atau  

disebut  homoskesdastisitas.  Dalam  penelitian  ini digunakan  

uji  Park  untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya 

heterokedastisitas.  Dasar  pengambilan  keputusan  dengan  
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metode  Park  dilakukan  dengan  meregresikan  nilai  residual 

dengan  masing-masing  variabel  independen.  Pengambilan 

keputusan dengan α = 0,05 yaitu jika nilai signifikansi > 0,05 

maka tidak terjadi heterokedastisitas.  

3. Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam 

model regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar variabel bebas 

atau variabel independen (Murniati etal, 2013). Kriteria 

pengambilan  keputusan  uji  mulikolinearitas  yaitu  jika  nilai  

tolerance < 1 atau VIF  (Variance Inflation Factor)  < 10 maka  

tidak terjadi multikolinearitas.  
  
    

Setelah uji asusmi klasik terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan uji 

regresi  (Murniati  et  al,  2013).  Uji  regresi  merupakan  kajian 

terhadap hubungan satu variabel yaitu variabel yang diterangkan 

dengan satu atau lebih variabel yang menerangkan (Gujarati, 2012 

dalam Murniati et al, 2013). Penelitian ini menggunakan model uji 

regresi  berganda.  Persamaan  regresi  linear  berganda  dalam 

penelitian ini adalah :  
  
  
  
  

Dimana:  

Y    :  Profesionalisme Akuntan Manajemen 
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α    :  Konstanta 

β1,β2,β3  : Koefisien Regresi  

X1   : Etika Profesi    

X2   : Komitmen Organisasi    

X3   : Kecerdasan Emosional    

e    : Eror    

  
  
  

c.  Menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan  

Tingkat keyakinan yang digunakan peneliti adalah sebesar 95%. 

Sehingga  tingkat  toleransi  eror  atau  koefisien  keyakinan  pada 

penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05.  
  
  
  

d. Menghitung nilai statistik  

Perhitungan  nilai  statistik  pada  penelitian  ini  akan  dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS.   

  
  
  

e.  Menentukan nilai uji kritis  

Penentuan  nilai  uji  kritis  dilakukan  sesuai  dengan  uji  yang  

dilakukan  yaitu  one-tailed.  Uji  kritis  akan  diperoleh  dengan  

melihat  nilai  t-hitung  setiap  variabel  yang  diuji  kemudian 

dibandingkan  dengan  nilai  t-tabel.  Arah  hipotesis  dapat  dilihat 

dengan memperhatikan letak t-hitung di sisi kanan (positif).  
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f.  Menginterpretasi hasil  

Interpretasi hasil serta menarik kesimpulan hipotesis apabila nilai 

t-hitung  lebih  besar  dari  nilai  t-tabel  maka  hipotesis  alternatif 

diterima.  


