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BAB III                                                                                                      

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Objek dan Lokasi Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam riset ini adalah mahasiswa akuntansi dan 

mahasiswa non-akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata di 

Semarang. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 

yang juga merupakan lokasi pengumpulan data oleh peneliti, serta lokasi 

dimana responden menjadi mahasiswa. 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa baru aktif Universitas 

Katolik Soegijapranata di Semarang yang berasal dari semua fakultas 

tahun pelajaran 2017/2018. Populasi responden yang sudah dihitung oleh 

peneliti yaitu berjumlah 204 mahasiswa akuntansi aktif baru angkatan 

tahun 2017 di Unika Soegijapranata, sedangkan untuk mahasiswa aktif 

non-akuntansi angkatan 2017 memiliki populasi 1.578 orang, yang terdiri 

dari 16 jurusan S1 yang ada di Unika Soegijapranata. 
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2. Sampel 

Sampel adalah sejumlah individu yang merupakan pewakilan dari 

populasi. Untuk lebih memberikan arahan atau lebih memfokuskan 

pemilihan sampel yang benar-benar dapat mewakili jumlah populasi, 

maka digunakan metode pengambilan sampel random sederhana dengan 

mengambil secara langsung dari populasinya secara random. 

Jumlah sampel yang akan diteliti dihitung menggunakan rumus 

Slovin 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 

akuntansi aktif angkatan tahun 2017 dan 136 mahasiswa non-akuntansi di 

Unika yang memilih program studi selain akuntansi, dengan rincian 

sebagai berikut di tabel 1: 

 

𝑛 =
204

1 + (204 𝑥 (5% 2 
= 135,1

≈ 131 
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TABEL 1                                                                                                           

Daftar Populasi dan Sampel per Program Studi 

Program Studi Populasi Sampel 

Arsitektur 191 17 

Teknik Sipil 149 12 

Hukum 175 16 

Manajemen 247 21 

Psikologi 256 21 

Teknik Elektro 19 2 

Teknologi Pangan 159 14 

Nutrisi & Teknologi Kuliner 33 3 

Sastra Inggris 33 3 

Englishpreneurship 25 2 

Teknik Informatika 61 5 

Desain Komunikasi Visual 90 8 

Ilmu Komunikasi 100 9 

Sistem Informasi 23 2 

Game Technology 17 1 

TOTAL 1.578 136 

 Sumber: Data sekunder diolah, 2017 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis dan sumber data 

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian survei. Survei 

adalah metode riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen 

pengumpulan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner yang disusun 

berdasarkan variabel-variabel yang diteliti (Hartono, 2013). Kuesioner ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang 

dianggap mewakili populasi tertentu. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam riset ini 

adalah teknik survei. Dalam teknik pengumpulan data survei, peneliti 

akan menyebarkan kuesioner melalui web, dan printout kuesioner yang 

akan diisikan secara langsung oleh mahasiswa aktif jurusan akuntansi. 

Kuesioner yang tertera sudah dijelaskan dengan sangat jelas dan 

sederhana, sehingga sangat mudah dipahami oleh para responden, 

sehingga data primer yang dihasilkan dapat bermanfaat untuk peneliti 

dalam meriset. Setelah selesai mengisi kuisioner secara individu hasil 

dari kuesioner tersebut akan dicatat dan digunakan untuk pengujian 

hipotesis. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kuesioner yang isinya adalah beberapa data pribadi responden dan 

pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan 

mahasiswa dalam memutuskan program studi. Dimana faktor-faktor 

tersebut dibagi menjadi empat yaitu faktor bimbingan, ekspektasi karir, 

persepsi, serta ketertarikan personal.  

Kuesioner berisi daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan untuk 

mendapat tanggapan kelompok atau orang terpilih. Kuesioner penelitian 

ini akan dibagikan kepada mahasiswa aktif baru angkatan 2017 semua 

fakultas di Unika Soegijapranata Semarang. 
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4. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

Peneliti akan melakukan pengujian terhadap alat pengumpulan data 

yang sudah dijelaskan yaitu pengujian kuesioner. Kuesioner diuji untuk 

mengetahui apakah kuesioner tersebut valid sehingga kuesioner tersebut 

mengukur dengan tepat apa yang seharusnya diukur dan reliabel sehingga 

teruji konsistensinya dalam mengukur suatu konstruk. 

a. Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap 

setiap pertanyaan di kuesioner apakah sudah tepat atau belum. 

Validitas dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan factor 

analysis dengan pendekatan Principal Component Analysis, karena 

penelitian ini memiliki indikator variabel yang banyak. Analisis 

faktor dapat menunjukkan apakah indikator yang ada sesuai dengan 

kelompok variabelnya. Dalam pengolahan analisis faktor diperlukan 

rotasi supaya lebih informatif dan tidak menunjukkan keterkaitan 

antar indikator dengan variabel lainnya. Model rotasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu model rotasi orthogonal dengan 

metode varimax dimana pendekatan ini adalah pendekatan yang 

paling umum dan tepat untuk dilakukan. Analisis ini akan dapat 

digunakan apabila nilai Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) lebih dari 0,5 

dan hasil Bartlett’s test menunjukkan nilai di bawah p-value. 

Instrumen yang valid dapat dilihat dari instrumen yang berada dalam 

satu variabel berada di kolom yang sama atau jika muncul di kolom 
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lain juga namun angka di kolom variabelnya menunjukkan angka 

yang lebih besar. Instrumen yang tidak berada di kolom sesuai 

variabelnya maka dapat dikatakan tidak valid. 

b. Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan pengujian crobanch’s alpha, yang 

menunjukkan reliabilitas instrumen yang digunakan. Reliabel atau 

tidak reliabelnya suatu data dapat dilihat dari kriteria di tabel 2 

berikut: 

TABEL 2                                                                                                        

Tingkat Reliabilitas Data 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: (Murniati et al., 2013) 

D. Definisi dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen yang dimaksud yaitu pilihan program studi 

mahasiswa. Variabel ini merupakan variabel dependen yang 

pengukurannya menggunakan skala nominal dengan metode penskalaan 

dikotomi dimana mahasiswa yang memilih akuntansi sebagai jurusan 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

> 0,9 Reliabilitas sempurna 

0,7 – 0,9 Reliabilitas tinggi 

0,5 – 0,7 Reliabilitas moderat 

< 0,5 Reliabilitas rendah 
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memiliki skor 1 dan yang memilih jurusan non-akuntansi skornya yaitu 

0. 

2. Variabel Independen 

a. Faktor Bimbingan 

Faktor bimbingan ini diukur dari seberapa banyak pengaruh yang 

didapat oleh mahasiswa saat memilih jurusan. Pengaruh yang diukur 

yaitu pengaruh dari teman sebaya, anggota keluarga, masyarakat 

sekitar, pembimbing akademik, orang yang bekerja di bidangnya, 

guru SMA, pemerintah, anggota profesi akuntan. 

Skala yang digunakan adalah skala Linkert yang bertipe interval 

dimana terdiri dari lima klasifikasi yaitu: 1=Tidak ada pengaruh, 

2=Berpengaruh sedikit, 3=Netral, 4=Berpengaruh, 5=Sangat 

berpengaruh. Semakin tinggi skor yang dipilih maka semakin kuat 

pengaruh orang tersebut dalam proses keputusan memilih program 

studi, sedangkan semakin kecil skor maka semakin tidak ada 

pengaruhnya. 

b. Faktor Ekspektasi Karir 

Faktor ekspektasi karir ini diukur dari seberapa pentingnya faktor-

faktor pendapatan potensial, ketersediaan lapangan kerja, besarnya 

gaji awal, keamanan pekerjaan, fleksibilitas dalam pilihan karir, 

kesempatan untuk belajar, prestise sosial yang didapat dari karir, 
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lingkungan kerja yang baik, serta kesempatan naik jabatan dalam 

memutuskan untuk memilih program studi. 

Skala yang digunakan adalah skala Linkert bertipe interval dimana 

terdiri dari lima klasifikasi yaitu: 1=Tidak penting, 2=Agak penting, 

3=Netral, 4=Penting, 5=Sangat penting. Semakin tinggi skor yang 

dipilih maka semakin penting faktor tersebut dalam proses keputusan 

memilih program studi, sedangkan semakin kecil skor maka semakin 

tidak penting. 

c. Faktor Persepsi 

Faktor persepsi ini diukur dari tingkat persetujuan mahasiswa 

terhadap pernyataan yang meliputi persepsi-persepsi mahasiswa 

yang mempengaruhi pilihan terhadap program studi, seperti persepsi 

mahasiswa memilih akuntansi karena ingin menjadi anggota dari 

profesi akuntan. 

Skala yang digunakan adalah skala Linkert bertipe interval dengan 

lima klasifikasi dimana 1=Sangat tidak setuju, 2=Tidak setuju, 

3=Netral, 4=Setuju, 5=Sangat setuju. Semakin tinggi skor yang 

dipilih maka semakin baik persepsi mahasiswa terhadap pekerjaan 

akuntan, sedangkan semakin kecil skor maka semakin tidak baik 

persepsinya. 
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d. Faktor Karakteristik Personal 

Variabel independen ini diukur dari tingkat persetujuan mahasiswa 

terhadap pernyataan yang meliputi ketertarikan personal mahasiswa. 

Seperti tertarik pada pelajaran matematika, senang bekerja dengan 

angka, teliti, tidak kreatif, dan tertarik dengan sistem keuangan di 

sebuah organisasi. 

Skala yang digunakan adalah skala Linkert bertipe interval dimana 

terbagi dalam lima klasifikasi yaitu 1=Sangat tidak setuju, 2=Tidak 

setuju, 3=Netral, 4=Setuju, 5=Sangat setuju. Semakin tinggi skor 

yang dipilih maka semakin cocok karakteristik dan minat mahasiswa 

dengan karakteristik akuntansi, sedangkan semakin kecil skor maka 

semakin tidak sesuai. 

E. Uji Hipotesis 

1. Menyatakan Hipotesis 

Hipotesis yang diuji di dalam penelitian ini merupakan hipotesis yang 

mempunyai arah sehingga untuk mengujinya digunakan pengujian one-

tailed. Model empiris dari penelitian ini yaitu: 

Ln 
  

    
 = α0 + β1 FB + β2 FEK + β3 FP + β4 FKP 

Keterangan: 

PM  = Pilihan mahasiswa dalam memilih program studi 

α0  = konstanta 
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FB  = faktor bimbingan 

FEK = faktor ekspektasi karir 

FP  = faktor persepsi 

FKP  = faktor karakteristik personal 

β1, …, βn = koefisien regresi 

Hipotesis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh Faktor Bimbingan terhadap Niat Mahasiswa Memilih 

Program Studi Akuntansi 

H10 = β1 ≤ 0 

Mahasiswa dengan faktor bimbingan yang tinggi cenderung 

memilih jurusan akuntansi. 

H1A = β1 > 0 

Mahasiswa dengan faktor bimbingan yang rendah cenderung tidak 

memilih jurusan akuntansi 

b. Pengaruh Faktor Ekspektasi Karir terhadap Niat Mahasiswa 

Memilih Program Studi Akuntansi 

H20 = β2 ≤ 0 

Mahasiswa dengan ekspektasi karir yang tinggi cenderung memilih 

jurusan akuntansi. 

H2A = β2 > 0 

Mahasiswa dengan ekspektasi karir yang rendah cenderung tidak 

memilih jurusan akuntansi. 
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c. Pengaruh Faktor Persepsi terhadap Niat Mahasiswa Memilih 

Program Studi Akuntansi 

H30 = β3 ≤ 0 

Mahasiswa dengan persepsi yang tinggi cenderung memilih jurusan 

akuntansi. 

H3A = β3 > 0 

Mahasiswa dengan persepsi yang rendah cenderung tidak memilih 

jurusan akuntansi. 

d. Pengaruh Faktor Karakteristik Personal terhadap Niat Mahasiswa 

Memilih Program Studi Akuntansi 

H40 = β4 ≤ 0 

Mahasiswa dengan karakteristik personal yang sesuai dengan 

akuntansi cenderung memilih jurusan akuntansi. 

H4A = β4 > 0 

Mahasiswa dengan karakteristik personal yang tidak sesuai dengan 

akuntansi cenderung tidak memilih jurusan akuntansi. 

2. Memilih Pengujian Statistik 

Peneliti akan menguji hipotesis yang ada dengan regresi logistik karena 

variabel dependen (pilihan mahasiswa terhadap program studi akuntansi) 

yang diteliti dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, sedangkan 

variabel independen (faktor bimbingan, ekspektasi karir, persepsi, dan 

karakteristik personal) yang diteliti bersifat parametrik. Hal ini dapat 
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dilihat dari data variabel independen yang terkumpul memiliki skala 

pengukuran interval yang diukur dengan skala Likert. 

Asumsi klasik yang dibutuhkan untuk regresi logistik pada penelitian 

ini hanya uji multikolinearitas dan uji homoskedastisitas. Uji normalitas 

tidak diperlukan karena meskipun data tidak terdistribusi secara normal, 

langkah analisis masih dapat tetap dilanjutkan,sedangkan uji autokorelasi 

tidak dilakukan karena bukan merupakan penelitian time-series. Di 

bawah ini merupakan uji-uji prasyarat yang akan dilakukan oleh peneliti 

untuk mengetahui apakah regresi merupakan uji yang cocok untuk 

dilakukan untuk data yang ada: 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menghindari adanya 

korelasi antar variabel independen. Cara mengukurnya yaitu dengan 

membandingkan perhitungan koefisien korelasi ganda dengan 

koefisien korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik dan 

bebas multikolinearitas akan menghasilkan nilai VIF dan toleransi 

sekitar angka 1 atau jika angka koefisien korelasi antar variabel 

kurang dari 0,5 (Murniati et al., 2013). Jika variabel terkena masalah 

multikolinearitas, maka dapat melakukan: 

1) mengganti atau mengeluarkan variabel yang memiliki korelasi 

tinggi, namun tidak boleh menghilangkan variabel utama 

2) menambah jumlah data observasi 
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3) transformasi data ke bentuk Log atau Ln, kecuali untuk variabel 

dengan satuan persen (%) 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Peneliti melakukan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui 

apakah model regresi yang ada memiliki ketidaksamaan varians 

dengan residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan lainnya. 

Untuk regresi logistik, terdapat atau tidaknya masalah 

homoskedastisitas dapat dilihat dari perbandingan dua nilai yang 

terdapat pada tabel classification table. Apabila nilai overall 

percentage menunjukkan angka di atas 50%.  

3. Menentukan Tingkat Keyakinan 

Peneliti menetapkan tingkat keyakinan yang digunakan yaitu 95% 

sehingga tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi yaitu sebesar 5% 

dengan t-tabel sebesar 1,645 

4. Menghitung Nilai Statistik 

Peneliti menggunakan program IBM SPSS Statistics 22 untuk 

melakukan penghitungan statistik dalam penelitian ini sehingga 

memudahkan dalam menghitung nilai statistik dari data-data yang ada. 

5. Nilai Uji Kritis 

Peneliti juga akan menggunakan program IBM SPSS 22 untuk 

mendapatkan nilai uji kritis dalam menguji hipotesis. 
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6. Interpretasi Hasil 

Hasil penelitian dapat diinterpretasikan sebagai berikut yaitu apabila 

nilai t-hitung dari HA lebih besar daripada t-tabel. Dimana hal ini 

menunjukkan adanya hubungan antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Besarnya pengaruh yang dimiliki setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari angka 

signifikansi setiap variabel. Variabel independen memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen apabila tingkat 

signifikansinya (t-hitung) berada di bawah nilai t-tabel sebesar 1,645. 

Selain itu, variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan akan menghasilkan odds ratio pada kolom Exp (B) 

menjauhi angka 1. 


