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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seperangkat unit secara keseluruhan dari suatu gejala yang 

ingin diteliti dan dianalisis (Sarwono, 2006). Populasinya adalah mahasiswa S1 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang masih aktif pada tahun ajaran 2017/2018  pada 

universitas yang berakreditasi A di kota Semarang. Data jumlah mahasiswa yang 

digunakan dalam pengukuran ini dapat dilihat di forlap.ristekdikti.go.id dengan 

menggunakan data semester ganjil 2016. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti atau 

dipelajari (Sarwono, 2006). Sampelnya adalah mahasiswa S1 angkatan 2016. 

Metode sampel yang digunakan adalah quota sampling. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dimana 

purposive sampling adalah pengambilan sampel dari populasi berdasarkan 

kriteria tertentu.  Dimana purposive sampling terdiri dari judgement sampling dan 

quota sampling (Sarwono, 2006).  

Judgement sampling adalah pemilihan sampel dengan kriteria tertentu 

dengan suatu pertimbangan. Sedangkan quota sampling adalah suatu teknik 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang 

harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi kemudian jumlah 

tersebut dijadikan patokan untuk peneliti mengambil sampel secara  sembarang 
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asal memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebagai sampel dari populasi 

(Sarwono, 2006). Dimana kriterianya adalah: 

1. Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena mahasiswa S1 Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis mempunyai lulusan dengan basis pengetahuan seperti 

manajemen akuntansi, ekonomi, manajemen pemasaran, manajemen operasi 

dan produksi dan sebagainya. 

2. Mahasiswa angkatan 2016 adalah waktu yang tepat dalam memilih jurusan. 

Karena dua tahun pertama saat mereka masuk kuliah waktu yang tepat dalam 

memilih jurusan yang mereka ambil saat mereka benar-benar memutuskan 

untuk memilih jurusan. 

3. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai bidang 

ilmu pengetahuan. 

4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis perguruan tinggi di kota Semarang 

jenis Universitas dan akreditasi A. Pemilihan universitas  dengan tingkat 

akreditas A karena universitas dengan tingkat akreditas A merupakan 

perguruan tinggi favorit dengan jumlah mahasiswa yang cukup  banyak 

daripada perguruan tinggi yang kurang favorit yaitu tidak berjenis  universitas 

dan tidak pula terakreditasi A. 

5. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bersedia dan terlibat dalam 

menjadi partisipan dalam mengisi kuesioner. 
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Tabel 3.1 

Jumlah Porposi Sampel 

Universitas Program studi Jumlah mahasiswa Sampel 

Undip 

Akuntansi 206 9 

Ekonomi Islam 105 4 

Ekonomi Pembangunan 147 6 

Manajemen 246 10 

Unnes 

Akuntansi 215 9 

Ekonomi Pembangunan 147 6 

Manajemen 217 9 

Unika 
Akuntansi 203 8 

Manajemen 266 11 

Udinus 

Akuntansi 200 8 

Ekonomi Islam 16 1 

Manajemen 370 15 

Jumlah 2338 96 

Sumber: forlap.ristekdikti.go.id 

3.2. Devinisi Operasional 

3.2.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel utama dalam sebuah penelitian 

dimana variabel ini mejadi fokus pertama dalam penelitian (Hartono, 

2013). Variabel dependennya memilih jurusan akuntansi. 
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Memilih jurusan akuntansi 

Mahasiswa dalam memilih jurusan akuntansi adalah keinginan 

mahasiswa untuk memilih jurusan akutansi atau non akuntansi dalam 

mempelajari suatu ilmu dari jurusan yang mahasiswa pilih di suatu 

universitas yang sebagai tempat kuliah. 

Skala yang digunakan dalam variabel mahasiswa dalam memilih 

jurusan akuntansi adalah skala dikotomi. Dimana skalanya yaitu 1 untuk 

jurusan akuntansi dan 0 untuk non akuntansi.  

3.2.2. Variabel Independen 

Variabel indepeden adalah variabel yang mempengaruhi variabel, 

dimana variabel itu bisa positif dan negatif (Hartono, 2013). Dimana 

variabel independen adalah faktor bimbingan, faktor harapan karir, faktor 

persepsi dan faktor karakteristik pribadi. 

1. Faktor lingkungan 

 Faktor lingkungan adalah pengaruh dari seseorang atau 

lingkungan sekitar dalam memilih jurusan disuatu universitas. 

Skala likert digunakan untuk mengukur variabel faktor 

bimbingan adalah 1-5. Indikator variabel faktor bimbingan yaitu 1 

adalah tidak berpengaruh sementara 5 adalah sangat pengaruh 

terhadap faktor bimbingan. Jadi semakin tinggi hasilnya maka faktor 
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bimbingan mempengaruhi mahasiswa dalam memilih jurusan 

akuntansi . 

2. Faktor harapan karir   

Faktor harapan karir adalah persepsi individu tentang fasilitas 

apa yang akan diperoleh dengan karir tersebut dimasa mendatang. 

Dimana Pemilhan karir mahasiswa akuntansi ditentukan oleh harapan 

karir yang akan dipilih oleh mahasiswa tentang apakah karir tersebut 

dianggap dapat memenuhi kebutuhan individu atau apakah karir 

tersebut memiliki daya tarik bagi mahasiswa. 

Skala likert digunakan untuk mengukur variabel faktor harapan 

karir adalah 1-5. Indikator variabel faktor harapan karir yaitu 1 adalah 

tidak penting sementara 5 adalah sangat penting. Jadi semakin tinggi 

hasilnya maka faktor harapan karir berpengaruh bagi mahasiswa 

dalam memilih jurusan akuntansi. 

3. Faktor persepsi profesi akuntansi 

Faktor persepsi profesi akuntansi adalah sebuah pekerjaan 

dengan suatu keahlian di bidang akuntansi yang dianggap bergengsi 

yang mana ilmu dalam sebuah keahlian ini telah  diajarkan dalam 

bentuk kurikulum dan tugas yang didapatkan ketika kuliah  dengan 

memilih jurusan akuntansi sebagai jurusan ditempat kuliah.  
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Skala likert digunakan untuk mengukur variabel faktor persepsi 

profesi akuntansi adalah 1-5. Indikator variabel faktor persepsi yaitu 

1 adalah sangat tidak setuju sementara 5 adalah sangat setuju terhadap 

faktor persepsi profesi akuntansi. Jadi semakin tinggi hasilnya maka 

faktor profesi akuntansi tidak mempengaruhi mahasiswa dalam 

memilih jurusan akuntansi. 

4. Faktor karakteristik pribadi    

Faktor karakteristik pribadi adalah sifat individu yang dapat 

mempengaruhi seseorang dalam memilih jurusan akuntansi.  

Skala likert digunakan untuk mengukur variabel faktor 

karakteristik pribadi adalah 1-5. Indikator variabel faktor persepsi 

yaitu 1 adalah sangat tidak setuju sementara 5 adalah sangat setuju 

terhadap faktor karakteristik pribadi. Jadi semakin tinggi hasilnya 

maka faktor karakteristik pribadi mempengaruhi mahasiswa dalam 

memilih jurusan akuntansi. 

3.3. Alat Analisis Data 

3.3.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang mengambarkan suatu 

fenomena atau karakteristik dari suatu data. Karakteristik data yang 

digunakan adalah karakteristik distribusinya. Statistik data  terdiri dari  
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nilai frekuensi, pengukuran tendensi pusat, dispersi dan pengukuran 

bentuk (Hartono, 2013). 

Dimana pengukuran tendensi pusat terdiri dari mean, median dan 

modus. Mean adalah suatu nilai dari keseluruhan yang dibagi dengan 

jumlah populasi. Median adalah nilai pusat dari suatu distribusi data. 

Modus adalah nilai yang paling banyak muncul (Hartono, 2013). 

Dispersi ini mengukur variabilitas dari data terhadap nilai pusatnya. 

Pengukuran variabilitas terdiri dari range, standard deviation, variances 

dan interquartile range. Range adalah selisih nilai yang paling terbesar 

dengan nilai yang paling terkecil. Deviasi standar adalah mengikur rata-

rata dari penyimpangan dari masing- masing item data terhadap nilai yang 

diharapkan (Hartono, 2013). 

Pengukuran-pengukuran bentuk terdiri dari skewess dan kurtosis. 

Skewness adalah bentuk pengukuran dari suatu penyimpangan distribusi 

data dari benuk simetris. Kurtosis adalah pengukuran dari suatu ketingian 

atau kerataan dari distribusi data (Hartono, 2013).  

3.3.2. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.3.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah alat uji untuk mengukur apakah suatu 

pertanyaan dari kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu 

yang akan diukur oleh kuesioner. Dimana uji validitas 
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digunakan untuk mengukur ketepatan dari setiap pertanyaan 

kuesioner atau indikator yang digunakan (Murniati, 

Purnamasari, Ayu, Advensia, et al., 2013). 

3.3.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur 

reliabilitas atau kehandalan suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika 

jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut stabil dari waktu 

ke waktu. Dimana uji reliabilitas digunkan untuk mengukur 

konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan kuesioner atau 

instrumen penelitian (Murniati, Purnamasari, Ayu, Advensia, et 

al., 2013). 

3.3.3. Uji Asumsi Klasik 

3.3.3.1. Uji Normalitas 

Distribusi normal adalah distribusi teoritis dari suatu 

variabel random yang kontinyu. Dimana kurva yang 

menggambarkan distribusi normal adalah kurva normal yang 

dibentuk secara simetris. Untuk menguji sampel penelitian 

digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit 

Test terhadap masing- masing variabel (Murniati, Purnamasari, 

Ayu, Advensia, et al., 2013). 



53 
 

 
 

 

3.3.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah alat uji yang menilai adanya 

keragaman independen yang bervariasi dengan ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada data yang 

kita miliki dengan model regresi linear Uji multikolinearitas. 

Heteroskedastisitas dikatakan sebagai keragaman residual yang 

tidak konstan (Murniati, Purnamasari, Ayu, Advensia, et al., 

2013) . 

3.3.3.3. Uji Multikolinearitas 

Multikolieritas dapat dideteksi dengan menghitung 

koefisien korelasi ganda dan membandingkan dengan koefisien 

korelasi antara variabel independen. Uji multikolieritas 

dilakukan dengan uji regresi, dengan patokan nilai VIF dan 

koefisien korelasi antar variabel independen (Murniati, 

Purnamasari, Ayu, Advensia, et al., 2013). 

3.3.4. Analisis Regresi Logistik 

Analisis regresi logistik mempunyai tujuan yang sama dengan 

analisis diskriminan, hanya lebih terbatas dalam pengkategorian variabel 

dependen, karena terdiri dari dua katagori. Regresi logistic tidak perlu 

adanya pengujian normalitas data atau dapat dikatakan bahwa data tidak 

normal maka proses pengujian tetap dilakukan meskipun model logistik 
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akan memberikan hasil yang lebih baik jika data memiliki distribusi 

normal (Murniati, Purnamasari, Ayu, Advensia, et al., 2013). 

Model persamaan untuk pengujian analisis regresi logistik  adalah: 

𝐼𝑛 =
𝑃

1−𝑃
 = 𝑓(GUI;  CAE;  PER;  PEC)  

𝐶𝑂𝐴 = 𝛽 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚 

Keterangan: 

X1=  Faktor lingkungan  

X2= faktor harapan karir   

X3=  faktor persepsi profesi akuntansi  

X4= faktor karakteristik pribadi 

COA= choice of accounting 

Sebelum melakukan pengujian dengan regresi logistik, perlu adanya 

pengujian terhadap data. Analisis regresi logistik ini menggunakan: 

3.3.4.1. Uji Hosmes and Lemeshow’s Goodness of Fit 

Uji Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit dinilai untuk 

menguji kelayakan regresi. Hosmer and Lemeshow’s Goodness 

of Fit menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau 

sesuai dengan model atau tidak ada perbedaan antara model 

dengan data, sehingga dapat dikatakan fit. Hipotesis yang 

digunakan dalam model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 
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H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

sama dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak 

yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena 

model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai uji 

Hosmerand Lemeshow’s Goodness of Fit lebih dari 0,05, maka 

hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berati model mampu untuk 

memprediksi nilai observasinya atau model dapat diterima 

karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2011). 

3.3.4.2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (Overall Fit Model Test) 

Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan 

membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada saat 

model hanya memasukkan konstanta dengan -2Log Likelihood 

(Block Number = 0), dengan saat model memasukkan konstanta 

dan variabel bebas (block number 1). Apabila -2Log Likelihood 

(Block Number= 0) > daripada -2 Log Likelihood (Block 

Number=1), maka keseluruhan model menunjukkan regresi 

yang baik. Semakin mengalami penurunan, maka model regresi 

semakin baik. 
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3.3.4.3. Koefisien Determinasi (Nagelkereke’s R square) 

Hasil perhitungan dari Nagelkereke’s R Square digunakan 

untuk menunjukkan seberapa besar model yang digunakan 

mampu menjelaskan variabel dependen dengan menggunakan 

variabel independen pada penelitian ini. Nagelkereke R square 

merupakan modifikasi dari koefisien Cox and Snell R square 

untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. 

Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox and Snell R 

square dengan nilai maksimumnya. Nilai nagelkerke’s R2 dapat 

dinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regression. Nilai 

Nagelkerke R square bervariasi antara satu (1) dan nol (0), 

dimana apabila model semakin mendekati nilai 1, maka model 

dianggap semakin goodness of fit sementara semakin mendekati 

nilai 0 maka model semakin tidak goodness of fit (Ghozali, 

2011). 

3.3.4.4. Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi 

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji 

seberapa jauh semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh terhadap kemungkinan 

perusahaan mengalami restatement. Koefisien regresi logistik 
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dapat ditentukan dengan menggunakan p-value (probability 

value). 

2.1. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan sebesar 5% (0,05) 

2.2. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan 

pada signifikansi p-value. Jika p-value (signifikan) > α, 

maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika p-value 

< α, maka hipotesis alternatif diterima.


