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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan lokasi Penelitian  

           Objek Penelitian penulis yaitu mahasiswa akuntansi.  Lokasi penelitian penulis 

berada di UNIKA Soegijapranata, Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur 

Semarang. Karena objek penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi, maka lokasi 

penelitian berada di gedung pertama (gedung justinus). 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi penelitian  

Menurut Anto Dajan, (1984) dalam (Ayu, 2016) populasi penelitian adalah 

beberapa komponen yang memiliki satu atau lebih dari satu ciri atau karakteristik yang 

sama. Populasi yang dipilih peneliti yaitu mahasiswa akuntansi UNIKA Soegijapranata 

angkatan 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang masih aktif di tahun ajaran 2017/2018. 

Jumlah mahasiswa akuntansi angkatan 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang masih  
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aktif di tahun ajaran 2017/2018 berjumlah 995 mahasiswa. Penulis memilih populasi 

mahasiswa akuntansi yang masih aktif diangkatan 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 

pada tahun ajaran 2017/2018 karena mahasiswa angkatan tersebut masih mudah 

dijumpai di UNIKA Soegijapranata. Penulis tidak memilih populasi mahasiswa aktif 

diangkatan 2002, 2006 sampai 2012 karena adanya keterbatasan untuk memperoleh 

data dari responden tersebut.  

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Sampel  

Sampel penelitian yaitu bagian yang mewakili populasi. Sampel ada karena  

populasi memiliki lingkup yang cukup luas, sehingga memerlukan biaya, waktu dan 

tenaga yang lebih untuk memperoleh data yang diperlukan. Sampel dinilai cukup 

mewakili populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

purposive sampling yang artinya yaitu pengambilan sampel dari populasi didasari 

kriteria tertentu. Kriteria dari sampelnya yaitu mahasiswa akuntansi angkatan 2013 

Tahun Angkatan Mahasiswa Aktif  Jumlah Mahasiswa  

2013  198 mahasiswa       

2014  197 mahasiswa     

2015  206 mahasiswa     

2016 187 mahasiswa      

2017 207 mahasiswa    
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sampai angkatan 2017 karena dinilai masih banyak yang aktif. Perhitungan sampel 

yang sesuai atau cocok dengan populasinya dihitung dengan menggunakan rumus 

Slovin. Dengan menggunakan Rumus Slovin, ukuran sampel minimal dari ukuran 

populasi akan diketahui, dengan taraf signifikan α = 0,05.  Dibawah ini ukuran sampel 

menurut rumus Slovin:  

 𝑛 =
N

1+𝑁𝑒2
 

Keterangan  :   

s = sampel   

N = jumlah populasi   

e = persen ketidaktelitian yang disebabkan oleh kesalahan pengambilan sampel  

Berikut perhitungan jumlah populasi dengan asumsi nilai e sebesar 5%:   

𝑛 =
995

1 + 995(0,05)2
 

Jadi ukuran sampel yang cocok untuk mewakili populasi yang ada sejumlah 285 

mahasiswa dengan proposi sebagai berikut: 

Angkatan 2013 sebesar 57 mahasiswa 

Angkatan 2014 sebesar 57 mahasiswa 

Angkatan 2015 sebesar 60 mahasiswa 

Angkatan 2016 sebesar 54 mahasiswa  

Angkatan 2017 sebesar 57 mahasiswa  
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3.3  Sumber dan Jenis Data 

3.3.1  Sumber data  

Sumber data dibagi menjadi dua yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung melalui 

narasumber tanpa perantara (Sulistyanto & Susilawati, 2016). Data primer 

diperoleh melalui tiga cara yaitu: metode survey, observasi dan experimen. 

Penulis hanya menggunakan metode survey. Metode survey merupakan metode 

yang dilakukan dengan cara mendatangi lokasi penelitian untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan. Disini penulis mendatangi mahasiswa akuntansi 

angkatan 2015 dan 2016 di UNIKA Soegijapranata untuk memperoleh data 

yang dibutuhkan dengan cara membagi kuesioner secara langsung.  

 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langung atau 

melalui media perantara misalnya melalui internet, buku, dan masih banyak lagi 

(Sulistyanto & Susilawati, 2016). Penulis tidak menggunakan data sekunder 

dalam melakukan penelitian ini. Data yang diperoleh penulis yaitu secara 

langsung tanpa perantara melalui pembagian kuesioner kepada responden.  
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3.3.2 Jenis Data  

 Jenis Data pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan 

data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berupa kata-kata/ kalimat yang didapat 

melalui analisis mendalam, dan bukan berupa angka. Sedangkan data kuantitatif yaitu 

data yang berupa angka dan perhitungannya menggunakan rumus matematika. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif.  

 

3.4 Alat Pengumpula Data 

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu 

menggunakan kuesioner terbuka dan google form. Kuesioner terbuka yang berisi 

pertanyaan, dibagikan kepada mahasiswa akuntansi UNIKA Soegijapranata angkatan 

2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017 yang masih aktif ditahun ajaran 2017 untuk diisi. 

Pembagian kuesioner terbuka dilakukan pada masa semester pendek. Google form 

disebarkan kepada mahasiswa akuntansi UNIKA Soegijapranata angkatan 2013, 2014, 

2015, 2016 dan 2017 melalui aplikasi line, bbm dan instagram untuk mempercepat 

pengumpulan data dan menghemat biaya percetakan kuesioner terbuka.  
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3.5 Teknik Analisis Data  

Setelah menyelesaikan tahap pemilihan dan pengumpulan data, diperlukan analisis 

data. Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data. Peneliti tidak 

menggunakan bantuan SPSS dalam menganalisis data, karena data yang diperoleh 

peneliti yaitu data kualitatif, bukan data kuantitaf. Namun penulis melakukan analisis 

dengan bantuan Microsoft excel untuk mengetahui jumlah mahasiswa serta sejumlah 

yang menjawab “ya” dan “tidak. Teknik yang dipakai oleh peneliti yaitu:  

1. Teknik reduksi 

Teknik reduksi dimulai dengan menjelaskan, memilih hal-hal yang penting dan 

fokus pada hal-hal yang pokok mengenai isi dari data yang berasal dari 

lapangan. Data yang sudah direduksi bisa memberikan gambaran yang jelas 

mengenai hasil pengamatan. 

Disini peneliti bisa melakukan pemilihan terhadap data yang mau diberi kode, 

yang mau dibuang, yang merupakan ringkasan dan cerita yang sedang 

berkembang. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak digunakan dan 

menggolongkan data secara sedemikian rupa yang berguna untuk memperoleh 

kesimpulan akhir yang dapat ditarik dan diverifikasi.  
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2. Display Data  

Teknik analisis data yang ke dua yaitu display data. Pada tahap ini peneliti akan 

menampilkan data secara sederhana berbentuk kata-kata, kalimat, tabel ataupun 

matrik yang tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam mengambil 

keputusan. 

 

3. Verifikasi dan Simpulan  

Proses pengumpulan data memerlukan waktu yang cukup lama. Pada saat 

proses pengumpulan data, peneliti harus membuat kesimpulan terlebih dahulu. 

Setelah proses pengumpulan data selesai, penulis melakukan pengecekan 

(diverifikasi) lagi antara kesimpulan yang sudah dibuat terlebih dahulu dengan 

catatan yang semua data yang sudah terkumpul sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang lebih matang.  

Kesimpulan merupakan inti dari penemuan penelitian yang menunjukan 

pendapat-pendapat terakhir yang sesuai dengan penjelasan-penjelasan 

sebelumnya. Kesimpulan harus sesuai dengan kenyataan penelitian, tujuan 

penelitian, dan penemuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.  

 

 


