
 
 

19 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Objek dan Lokasi Penelitian 

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti memutuskan untuk memilih mahasiswa 

akuntansi konsentrasi sistem dan audit di Unika Soergijapranata Semarang untuk 

mengumpulkan tanggapan mengenai risiko-risiko yang muncul dalam penggunaan 

ERP system.  

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah sekumpula unit (biasanya, orang, objek, transaksi, atau kejadian) 

yang ingin kita pelajari (McClave,2011). Populasi dalam penelitian ini adalah 

Mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem dan audit semester ganjil 2017/2018. 

Sampel adalah sejumlah kecil dari suatu keseluruhan yang diselidiki, diambil 

sedemikian rupa sehingga dapat mewakili keseluruhan, sebagai sasaran penelitian 

untuk mengetahui ciri-ciri umum mengenai keseluruhannya  (Ismaya,2005). Teknik 

yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan metode secara random 

sederhana dilakukan dengan mengambil secara langsung dari populasinya secara 

random.  

Pengambilan sampel dengan menggunakan perhitungan besaran sampel menurut 

Slovin (Jeffry & Joyce,2012) yaitu  : 
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n =  

Keterangan :  

n: Jumlah sampel 

N: Jumlah seluruh populasi 

e: Error Tolerance (Toleransi kesalahan atau error biasanya menggunakan nilai 0,05) 

^2: dipangkatkan 2 (dua) 

Menurut perhitungan diatas, peneliti telah menghitung rata-rata sampel yang akan 

diambil untuk mahasiswa konsentrasi audit sebanyak 37 orang dan mahasiswa sistem 

sebanyak 35 orang. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data yang menjadi sumber informasi di dalam penelitian ini memakai data 

kuantitatif. 

Data yang diambil oleh peneliti merupakan data primer yaitu data yang diperoleh 

peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data peneliti diambil dengan 

menggunakan kuisoner yang akan dibagi kepada mahasiswa akuntansi konsentrasi 

system dan audit semester ganjil 2017/2018. 
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

survey Survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaaan-pertanyaan kepada responden individu (Jogiyanto,2013). Serta peneliti 

menggunakan bantuan dari program IBM SPSS Release 23. 

3.3.3  Alat Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan kuesioner (Google Form) sebagai penunjang analisis peneliti. 

Dimana kuesioner bersifat tertutup dan yaitu peneliti telah menyediakan jawaban 

untuk dipilih oleh objek penelitian.  

3.4.  Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1. Skala Pengukuran 

Pengujian data dilakukan dengan cara Skala Interval dengan memberikan kategori 

atau label pada variabel agar dapat membandingkan dan memiliki arti. 

3.4.2. Uji Kualitas Data 

Dilakukan dengan teknik SPSS dan ukuran validitas dan reliabilitas dari data yang 

ada: 

Validitas yaitu diukur dan diuji dari jawaban responden pada kuesioner yang 

dibagikan dan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diteliti. Model pengujian menggunakan Cronbach 
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Alpha yang dapat dikatakan valid ketika output yang dihasilkan dari yang diteliti 

Cronbach Alpha if Item Deleted memiliki nilai lebih kecil dari Cronbach Alpha dan 

tidak valid jika lebih besar sehingga perlu dilakukan uji validitas bila tidak valid. 

Reliabilitas yaitu alat untuk mengukur kehandalan kuesioner tersebut yang 

merupakan suatu indicator dari variabel. Model pengujian menggunakan Cronbach 

Alpha yang menunjukan reliabilitas suatu instrument yang digunakan dan bila tingkat 

nilai Cronbach Alpha semakin tinggi, maka semakin bagus tingkat reliabilitas data 

dan dapat dikatakan instrument yang digunakan semakin handal. Diukur reliabilitas 

apabila instrument mencapai angka 50% atau 0,5. 

3.5.  Definisi dan Pengukuran Variabel 

Menurut Jogiyanto (2013) variabel adalah suatu simbol yang menunjukkan suatu 

nilai. Pengukuran variabel yang digunakan oleh peneliti adalah tingkat pemahaman 

risiko bisnis dan risiko audit. 

Pada penelitian ini peneliti akan mengelompokkan mahasiswa-mahasiswa sistem dan 

audit. Masing-masing konsentrasi akan diberi simbol 1 dan 2 untuk memudahkan 

observasi.  

 

 

SISTEM 

1 

AUDIT 

2 
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Statistik Deskriptif juga diperlukan untuk mendapatkan nilai mean,median dan 

standart deviasi untuk keseluruhan data sehingga menghasilkan perbedaan rata-rata 

kelompok.  

Mahasiswa akuntansi konsentrasi sistem informasi dan audit mengisi kuesioner yang 

berisikan skala interval (likert) dari skala 1 hingga 3 yang memiliki arti masing-

masing pada setiap pernyataan. Skala 1 = Tidak Setuju, skala 2 = Tidak Tahu, Skala 3 

= Setuju. Lalu dilakukan uji hipotesis Mann Whitney untuk menilai sebuah perbedaan 

didalam 2 (dua) kelompok tersebut.  

3.6.  Uji Hipotesis 

3.6.1.  Uji Mann Whitney 

 Uji Mann Whitney digunakan untuk menguji dua sampel yang bersifat 

bebas satu dengan yang lain (Palupi,2013). Uji hipotesis Mann Whitney 

termasuk dalam kategori statistic nonparametric yang melakukan 

pengujian perbedaan grup, pengujian ini memiliki dua sampel yang akan 

dibandingkan rata-ratanya untuk beberapa variable yang terkait. Uji Mann 

Whitney termasuk kedalam uji beda namun tidak melalui syarat uji 

homogenitas dan uji normalitas dengan arti lain uji ini tidak harus 

berdistribusi normal dan homogen.  

 

 


