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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

 3.1.1. Objek Penelitian 

Objek pengumpulan data untuk penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif angkatan 2017 Unika Soegijapranata. 

 3.1.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Unika 

Soegijapranata yang berlokasi di Kota Semarang.  

3.2. Populasi dan Sampel 

 3.2.1. Populasi 

Berdasarkan data dari pengajaran jurusan, jumlah populasi 

mahasiswa aktif 2017 berjumlah 194 mahasiswa aktif akuntansi, 

sedangkan untuk mahasiswa aktif non-akuntansi 2017 berjumlah 

1.592 mahasiswa 

 3.2.2. Sampel 

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan 

diteliti. Sampel dari penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel 
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berbasis nonprobabilitas, yaitu menggunakan metode Random 

Sampling dengan menggunakan teknik slovin.  

Jumlah sampel dihitung menggunakan teknik Slovin 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

   Keterangan : 

   n  = sampel 

   N = populasi 

α = tingkat kesalahan (dalam penelitian ini sebesar 5%) 

    

  Dari rumus di atas sampel penelitian ini yaitu 136 

mahasiswa aktif akuntansi 2017 sedangkan untuk jumlah sample 

mahasiswa non aktif dari penelitian ini juga 136 agar seimbang.  

  Sampel pada penelitian ini untuk mahasiswa aktif non 

akuntansi dihitung menggunakan presentase dengan cara: 

  
                                 

                                          
 x 136 

 

 

 

𝑛 =
204

1 +  204𝑥  5% 2 
135,09 = 136 
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Tabel 1 

Daftar Sampel Minimum Responden Non Akuntansi 

Jurusan Populasi 
Sampel 

Minimum 

Arsitektur 191 17 

Teknik Sipil 149 12 

Hukum 175 16 

Manajemen 247 21 

Psikologi 256 21 

Teknik Elektro 19 2 

Teknik Pangan 159 14 

NTK 33 3 

Sastra Inggris 33 3 

Englishpreneurship 25 2 

Teknik Informatika 61 5 

DKV 90 8 

Ilmu Komunikasi 100 9 

Sistem Informasi 23 2 

Game Technology 17 1 

Total Populasi Non Akun 1.578 136 

Sumber: Data sekunder diolah, 2017 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

 3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penilitian dari penelitian ini adalah penelitian survey. 

Survey adalah suatu metode pengumpulan data primer dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden (Jogiyanto, 

2013). Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner. 

 3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dari riset ini adalah dengan 

menggunakan teknik survei, yaitu dengan cara memberikan 
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beberapa pertanyaan berupa kuesioner kepada responden yang 

kemudian dijawab oleh para responden. Survei  dilakukan dengan 

menemui mahasiswa jurusan akuntansi dan non akuntansi di Unika 

Soegijapranata. Survei dilakukan dengan cara menyebar kuisioner 

ke masing-masing kelas dan menyebarkan kuesioner melalui 

google form. 

 3.3.3. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

Pengujian yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini 

adalah pengujian kuesioner. Sebuah kuesioner harus mengandung 

validitas untuk melihat apakah pengujian tersebut benar-benar 

mengukur yang seharusnya diukur dan reliabilitas yang digunakan 

untuk menguji kekonsistensian suatu instrument dalam penelitian 

a. Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tesebut (Santoso dalam Alat-alat pengujian 

hipotesis, 2013). Jika signifikansi yang ada lebih kecil 

dibandingkan dengan tingkat kesalahan yaitu 5%, maka pertanyaan 

dalam kuesioner tersebut dinyatakan valid. Validitas dalam 

penelitian ini akan diuji dengan menggunakan model pengujian 

Cronbach Alpha. 
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b. Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

reliabilitas atau kehandalan suatu kuesioner indicator suatu 

variabel. Kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang dari 

waktu ke waktu stabil (Santoso dalam Alat-alat Pengujian 

Hipotesis, 2013).  

3.3.4 Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis 

 3.3.4.1. Menyatakan Hipotesis 

   Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan pengujian two tailed pada semua hipotesis, yaitu H1, 

H2, H2, H3, H4 dan H5.  

    Model empiris dalam penelitian ini adalah : 

 

 

     

    Keterangan : 

   PJ  = Pengambilan Keputusan Memilih Jurusan 

   α  = konstanta 

   R  = Rational 

   I  = Intuitive 

   D  = Dependent 

   A  = Avoidant 

Ln 
𝑷𝑱

𝑷𝑱−𝟏
 = α0 + β1 R + β2 I + β3 D + β4 A+ β5S+e 
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   S  = Spontaneous 

   β1, …, βn = koefisien regresi logistik 

    e  = kesalahan residu 

 Hipotesis pengaruh variable independen gaya pengambilan 

keputusan terhadap variabel dependen  akan dinyatakan sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh gaya pengambilan keputusan rasional terhadap 

pengambilan keputusan mahasiswa untuk memilih jurusan 

H01 = β1 ≤ 0 

Seseorang dengan gaya pengambil keputusan rational tidak 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk memilih jurusan  

HA1 = β1 > 0 

Seseorang dengan gaya pengambil keputusan rational 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk memilih jurusan  

b. Pengaruh gaya pengambilan keputusan intuitive terhadap 

pengambilan keputusan mahasiswa untuk memilih jurusan 

H01 = β1 ≤ 0 

Seseorang dengan gaya pengambil keputusan intuitive tidak 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk memilih jurusan  
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HA1 = β1 > 0 

Seseorang dengan gaya pengambil keputusan intuitive 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk memilih jurusan  

c. Pengaruh gaya pengambilan keputusan dependent 

terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk 

memilih jurusan 

H01 = β1 ≤ 0 

Seseorang dengan gaya pengambil keputusan dependent tidak 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk memilih jurusan  

HA1 = β1 > 0 

Seseorang dengan gaya pengambil keputusan dependent 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk memilih jurusan  

d. Pengaruh gaya pengambilan keputusan avoidant terhadap 

pengambilan keputusan mahasiswa untuk memilih jurusan 

H01 = β1 ≤ 0 

Seseorang dengan gaya pengambil keputusan avoidant tidak 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk memilih jurusan  
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HA1 = β1 > 0 

Seseorang dengan gaya pengambil keputusan avoidant 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk memilih jurusan  

e. Pengaruh gaya pengambilan keputusan spontaneous 

terhadap pengambilan keputusan mahasiswa untuk 

memilih jurusan 

H01 = β1 ≤ 0 

Seseorang dengan gaya pengambil keputusan spontaneous 

tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk memilih jurusan  

HA1 = β1 > 0 

Seseorang dengan gaya pengambil keputusan spontaneous 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan mahasiswa 

untuk memilih jurusan  

 3.3.4.2. Memilih Pengujian Statistik 

   Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

regresi logistik. Hal ini dikarenakan variabel dependen dari 

penelitian ini hanya terdiri dari dua kategori yaitu mahasiswa 

akuntansi dan mahsiswa non akuntansi. Uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Pengujian multikolinearitas 

Uji ini dapat dideteksi dengan menghitung koefisien 

korelasi ganda dan membandingkannya dengan 

koefisien korelasi anatar variabel bebas. Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan SPSS dilakukan 

dengan uji regresi dengan menggunakan patokan nilai 

VIF (Variance Inflation Factor) dan koefisien korelasi 

antar variabel bebas 

b. Pengujian Heteroskedastatusitas 

Pengujian heteroskedastatisitas pada penelitian reresi 

logistic ini dilakukan dengan melihat hasil output 

classification table. Jika persentasenya diatas 50% 

maka dapat dikatakan tidak terjadi masalah 

heteroskedastatisitas. 

3.3.4.3 Menentukan Tingkat Keyakinan 

    Tingkat keyakinan dalam penelitian ini, koefisien keyakinan 

(Confidence coefficient) yang digunakan adalah 95%, sehingga tingkat 

kesalahan yang dapat ditoleransi adalah 5%  

3.3.4.4 Menghitung Prestasi Statistik 

    Perhitungan statistik dalam penelitian ini yang akan digunakan 

oleh peneliti adalah program SPSS. Program SPSS ini akan memudahkan 

peneliti dalam menghitung prestasi statisik dari data – data penelitian. 
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3.3.4.5 Prestasi Uji Kritis 

    Prestasi uji kritis didapatkan dengan penggunaan program SPSS 

dalam hipotesis penelitian ini. Pengujian hipotesis akan menggunakan 

pengujian two tailed test, yaitu pengujian yang tidak memiliki arah. 

3.3.4.6 Interpretasi Hasil 

    Interpretasi dari hasil penelitian ini adalah HA akan diterima jika 

prestasi t-hitungnya lebih besar dari t-tabel yang menunjukkan adanya 

korelasi antara variabel independen gaya pengambil keputusan rasional, 

intuitive, dependent, avoidant dan spontaneous terhadap pengambilan 

keputusan mahasiswa jurusan akuntansi. Selain itu, jika nilai dari odds ratio 

hampir di angka 1 maka dapat dikatakan variabel independen tidak 

mempengaruhi variabel dependen. 

 

 

  


