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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa angkatan 2015-2017 

fakultas ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata yang masih aktif per tahun 

ajaran 2016/2017. Lokasi penelitian ini adalah kampus Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa angkatan 

2015-2017 fakultas ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata yang masih aktif 

per tahun ajaran 2016/2017 berjumlah 1481 orang. Digunakan metode 

pengambilan sampel berbasis pada probabilitas dengan metode random sederhana. 

Pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin untuk 

mendapatkan batas minimum. 

Tabel 3.1. Populasi Penelitian 

Jurusan 2015 2016 2017 Total 

Akuntansi 156 137 157 450 

Manajemen 316 276 239 831 

Pajak 48 54 98 200 

 1481 

Sumber: Bagian pengajaran (2017) 
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n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (10%) 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau 

perorangan langsung dari obyeknya.  

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diambil 

langsung berupa kuesioner kepada dari responden seluruh mahasiswa angkatan 

2015-2017 fakultas ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata yang masih aktif 

per tahun ajaran 2016/2017. 

 

3.4. Uji Alat Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian ini, uji alat pengumpulan data yang ada adalah: 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner terebut. Jadi metode ini digunakan untuk mengukur ketepatan 

tiap pertanyaan kuesioner atau indikator yang digunakan (Murniati dkk., 

2013:20). Kriteria valid adalah jika nilai Cronbach's Alpha if Item Deleted 
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masing-masing indikator pertanyaan ≤ dari nilai Cronbach's Alpha 

instrumen (Murniati dkk., 2013:34). 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut 

adalah stabil dari waktu ke waktu. Jadi uji reliabilitas di sini digunakan 

untuk mengukur konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan 

kuesioner atau instrument penelitian (Murniati dkk., 2013:20). Kriteria 

reliabel adalah jika nilai cronbach alpha di antara 0,7-0,9 berarti bahwa 

kuesioner telah tergolong kriteria reliabel tinggi (Murniati dkk., 2013:34). 

 

3.5. Uji Hipotesis 

1.  Menyatakan Hipotesis 

H1: guidance factor berpengaruh positif terhadap minat memilih jurusan akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

H2: career expectation factor berpengaruh positif terhadap minat memilih jurusan 

akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

H3: perception factor berpengaruh positif terhadap minat memilih jurusan 

akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

H4: personal characteristic factor berpengaruh positif terhadap minat memilih 

jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
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Ln  
 

   
= β0 + β1GF + β2CEF + β3PC + β4PCF + e 

β0 =  konstanta 

β =  koefisien  

Ln  
 

   
 = minat memilih jurusan, 1 untuk jurusan akuntansi dan 0 untuk jurusan  

  non akuntansi 

GF = guidance factor 

CEF =  career expectation factor 

PC = perception factor 

PCF = personal characteristic factor 

e = Eror  

2  Memilih Pengujian Statistik 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik 

karena penelitian ini meneliti pengaruh dari lebih dari satu variabel independen 

metrik terhadap variabel dependen non-metrik dummy (Hartono, 2013).  

3. Memilih Tingkat Keyakinan 

 Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 90%, 

artinya tingkat error yang dapat ditoleransi sebesar 10 %. Karena hipotesis berarah 

(one tailed) maka digunakan pengujian satu sisi (α=10%) dengan t tabel +1,28. 

4.  Menghitung Nilai Statistik 

 Penghitungan nilai statistik digunakan SPSS sebagai program komputer 

dalam menghitung nilai statistik dari semua data yang telah diperoleh.  
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5.  Menginterpretasikan Hasil 

1. H1 diterima jika nilai t hitung variabel GF > t tabel (+1,28) dan β1>0, 

artinya guidance factor berpengaruh positif terhadap minat memilih 

jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

2. H2 diterima jika nilai t hitung variabel CEF > t tabel (+1,28) dan β2>0, 

artinya career expectation factor berpengaruh positif terhadap minat 

memilih jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

3. H3 diterima jika nilai t hitung variabel PC > t tabel (+1,28) dan β3>0, 

artinya perception factor berpengaruh positif terhadap minat memilih 

jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

4. H4 diterima jika nilai t hitung variabel PCF > t tabel (+1,28) dan β4>0, 

artinya personal characteristic factor berpengaruh positif terhadap minat 

memilih jurusan akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 


