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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi aktif semester ganjil tahun ajaran 

2017/2018 Universitas Katolik Soegijapranata. Sedang sampel dari penelitian ini adalah 

mahasisiswa angkatan 2012-2017.  

 

Angkatan Jumlah  Sampel 

2012 84 24 

2013 144 41 

2014 181 51 

2015 206 59 

2016 187 53 

2017 207 59 

Total 1009 287 

Sumber : Pengajaran FEB, 2017 

Rumus Slovin    :   n = N/(1 + Ne^2) 

Keterangan rumus : 

n  : jumlah sampel 

N  : jumlah seluruh anggota populasi 

e  : error tolerance (0,05) 

Dengan perhitungan sebagai berikut: 

n = 1009 / (1+(1009 x 0,052) = 286,5   

Berdasarkan data tabel maka ditemukan sampel sebanyak 287 mahasiswa 

akuntansi.
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3.2. Sumber dan Jenis data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena data yang di peroleh 

dari penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber. Sumber datanya adalah mahasiswa 

akuntansi Universitas Katolik  Soegijapranata. 

3.3. Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena data diperoleh dari 

narasumber. Data primer dalam penelitian ini berupa kuesioner yang dibagikan untuk 

mahasiswa akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata. 

3.4. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah mahasiswa angkatan 2012-2017 akuntansi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Lokasi penelitian adalah Universitas Katolik Soegijapranata. 

3.5. Devinisi Operasional 

3.5.1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik dalam penelitian ini merupakan variabel independen.  Motivasi 

Intrinsik dalam penelitian ini menunjukan persepsi mahasiswa terhadap akuntansi sebagai 

matakuliah yang disukai. Persepsi tersebut memunculkan ketertarikan mahasiswa dalam 

melakukan aktivitas yang terkait akuntansi. Ketertarikan tersebut tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar , tetapi murni dari keinginan pribadi mahasiswa memilih jalur akuntansi. 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala Linkert dengan skala 1 sampai 5. Skor 1 

Sangat Tidak Setuju ( STS) , Skor 2 Tidak Setuju ( TS) , Skor 3 Netral (N), Skor 4 Setuju 
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( S) dan Skor 5 Sangat Setuju ( SS). Semakin tinggi skor maka mahasiswa semakin 

menyukai dan ingin menjadi akuntan. 

3.5.2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Motivasi 

ekstrinsik merupakan persepsi mahasiswa terhadap akuntansi dilihat dari sisi kesempatan 

kerja dan manfaat yang didapat dari pekerjaan akuntansi. Pengukuran variabel ini 

menggunakan skala Linkert 5 poin. Skor 1 Sangat Tidak Setuju ( STS) , skor 2 Tidak 

Setuju ( TS) , skor 3 Netral (N), skor 4 Setuju ( S) dan skor 5 Sangat Setuju ( SS). 

Semakin tinggi skor  maka mahasiswa semakin tertarik dengan apa yang didapat dari 

pekerjaan di bidang akuntansi. 

3.5.3. Pengaruh Pihak Ketiga 

Pengaruh pihak ketiga dalam penelitian ini merupakan variabel independen. 

Pengaruh pihak ketiga menunjukan bahwa pihak ketiga seperti keluarga , teman dan 

masyarakat dapat mempengaruhi jalur karir yang akan diambil oleh seseorang. 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala Linkert 5 poin. Skor 1 Sangat Tidak Setuju ( 

STS) , skor 2 Tidak Setuju ( TS) , skor 3 Netral (N), skor 4 Setuju ( S) dan skor 5 Sangat 

Setuju ( SS). Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi pengaruh keluarga, 

teman , dosen, media dan masyarakat dalam pemilihan jalur karir mahsiswa akuntansi. 

3.5.4. Eksposure Karir 

Exposure karir dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Eksposure 

karir dalam penelitian ini menunjukan kepastian tentang kualifikasi dan badan profesional 
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yang akan membantu memberikan peluang untuk kesempatan kerja bagi mahasiswa. 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala Linkert 5 poin. Skor 1 Sangat Tidak Setuju ( 

STS) , skor 2 Tidak Setuju ( TS) , skor 3 Netral (N), skor 4 Setuju ( S) dan skor 5 Sangat 

Setuju ( SS). Semakin tinggi skor maka semakin tinggi keyakinan mahasiswa tentang 

keberadaan badan profesional  dalam universitas untuk menunjang jalur karir mahasiswa 

akuntansi. 

3.5.5. Career Development 

Perkembangan karir dalam penelitian ini merupakan variabel Independen. 

Perkembangan karir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkembangan dan 

kesempatan untuk naik level dalam hal jabatan atau promosi kerja bagi individu. 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala Linkert 5 poin. Skor 1 Sangat Tidak Setuju ( 

STS) , skor 2 Tidak Setuju ( TS) , skor 3 Netral (N), skor 4 Setuju ( S) dan skor 5 Sangat 

Setuju ( SS). Semakin tinggi skor maka mahasiswa semakin berkeinginan untuk mendapat 

kesempatan promosi dalam pekerjaan. 

3.5.6. Salary and Benefit 

Salary and benefit dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Salary and 

benefit dalam penelitian  ini adalah berapa jumlah gaji dan tunjangan serta fasilitas yang 

diperoleh dari sebuah perusahaan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala Linkert 5 

poin. Skor 1 Sangat Tidak Setuju ( STS) , skor 2 Tidak Setuju ( TS) , skor 3 Netral (N), 

skor 4 Setuju ( S) dan skor 5 Sangat Setuju ( SS). Semakin tinggi skor maka semakin 

tinggi ketertarikan mahasiswa akuntansi tentang gaji dan fasilitas yang diperoleh dari 

sebuah perusahaan. 
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3.5.7. Jalur Karir 

Jalur karir dalam penelitian ini merupakan variabel dependen. Jalur karir dalam 

penelitian ini menunjukan hal – hal yang akan seseorang lakukan ketika sudah lulus 

perguruan tinggi S1, khususnya mahasiswa akuntansi Pengukuran variabel ini 

menggunakan skala Linkert 5. Skor 1 Sangat Tidak Setuju ( STS) , skor 2 Tidak Setuju ( 

TS) , skor 3 Netral (N), skor 4 Setuju ( S) dan skor 5 Sangat Setuju ( SS). Semakin tinggi 

skor maka semakin kuat keinginan mahasiswa akuntansi untuk memilih jalur kerja di 

bidang akuntansi. 

3.6. Alat Analisis Data 

3.6.1. Uji alat pengumpulan data 

3.6.1.1. Uji Validitas 

  Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut ( Monika,dll : 2013). Uji validitas menunjukan bahwa mengartikan 

validitas sebagai sejauh mana kecepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurannya (Jogiyanto:2013). Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan metoda cronbach alpha. Indikator dinyatakan valid jika indikator 

memiliki nilai cronbach alpha if item deleted yang lebih kecil dari nilai cronbach 

alfa instrumen. 

3.6.1.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kehandalan suatu kuesioner 

yang merupakan indikator variabel (Monica,dll:2013). Reabilitas merupakan suatu 
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pengukur menunjukan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang 

mengukur suatu konsep dan berguna mengakses kebaikan dari suatu pengukur 

(Jogiyanto:2013). Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seserarng dari 

waktu ke waktu stabil. Pengujian ini menggunakan uji Cronbach Alpha, pengujian 

dikatan reliabel jika nilai pengujian lebih dari 0,06. 

3.6.2. Pengujian Hipotesis 

3.6.2.1. Menyatakan Hipotesis 

Beberapa hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01 : β1≤0, artinya Kesukaan dan keinginan mahasiswa menjadi akuntan, 

tidak mempengaruhi keinginannya untuk berkarir dibidang akuntansi 

Ha1 : β1>0, artinya Jika mahasiswa makin menyukai dan ingin menjadi 

akuntan, maka keinginannya untuk berkarir dibidang akuntansi makin 

tinggi 

H02 : β2≤0, artinya Ketertarikan mahasiswa terhadap peluang kerja 

dibidang akuntansi, tidak mempengaruhi keinginannya untuk berkarir 

dibidang akuntansi  

Ha2 : β2>0, artinya Jika mahasiswa semakin tertarik demgan peluang 

kerja dibidang akuntansi maka keinginannya untuk berkarir dibidang 

akuntansi makin tinggi 

H03 : β3≤0, artinya  pihak ketiga tidak mempengaruhi keinginan 

mahasiswa berkarir dibidang akuntansi 
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Ha3 : β3>0, artinya Jika pemilihan karir dipengaruhi oleh pihak ketiga 

maka responden besar keinginannya berkarir dibidang akuntansi 

H04 : β4≤0, artinya Kepercayaan mahasiswa terhadap kualifikasi dan 

badan profesional tidak mempengaruhi keinginannya untuk berkarir 

dibidang akuntansi. 

Ha4 : β4>0, artinya Jika mahasiswa semakin percaya dengan kualifikasi 

dan badan profesional maka keinginannya untuk berkarir dibidang 

akuntansi makin tinggi 

H05 : β5≤0, artinya Keinginan mahasiswa untuk mendapat kesempatan 

promosi dalam pekerjaan, tidak mempengaruhi keinginannya untuk 

berkarir di bidang akuntansi 

Ha5 : β5>0, artinya Jika mahasiswa semakin berkeinginan untuk 

mendapat kesempatan promosi dalam pekerjaan maka keinginannya untuk 

berkakrir dibidang akuntansi maikin tinggi 

H06 : β6≤0, artinya Ketertarikan mahasiswa terhadap gaji dan fasilitas 

yang diperoleh diperusahaan, tidak mempengaruhi keinginannya untuk 

berkarir dibidang akuntansi. 

Ha6: β6>0, artinya Jika mahasiswa semakin tertarik mengenai gaji dan 

fasilitas yang diperoleh diperusahaan maka keinginannya untuk berkarir 

dibidang akuntansi semakin tinggi 
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3.6.2.2. Memilih Pengujian Ststistik 

Dalam penelitian ini peneliti menguji dengan menggunakan pengujian 

regresi linear, Uji regresi dengan uji t ini menujukan seberapa berpengaruhnya 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Monika,dkk : 

2013). Uji t dapat di ketahui dengan membandingkan nilai t masing – masing 

variabel terhadap nilai t tabel.  

persamaan regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y = a +β1 MI + β2 ME + β3 PPK + β4 EK + β5 CD + β6 SB +e 

Keterangan : 

Y = Jalur karir (JK) 

a= konstanta 

β = koefisien regresi 

MI = Motivasi Intrinsik  

ME = Motivasi Ektrinsik  

PPK = Pengaruh Pihak Ketiga  

EK = Eksposure Karir  

CD = Career Development  

SB = Salary and benefits  
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3.6.2.3. Menentukan tingkat keyakinan 

Tingkat keyakinan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 95% 

dengan tingkat eror 5%.  

3.6.2.4Tekhnik Pengumpulan Alat Uji Hipotesis 

Sebelum melakukan uji hipotesis, uji asumsi klasik dapat dilakukan 

terlebih dahulu. Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji normalitas dan uji multikolinearitas. 

3.6.2.4.1.Uji Normalitas 

Normalitas ini diguakan untuk mendeteksi apakah sampel yang 

digunakan kerupakan jenis distribusi normal. Uji normaliats dapat dilakukan 

dengan menggunakan Tes kolmogorov-smirnov Goodness of Fit terhadap 

masing – masing variabel. ( Monika,dkk: 2013). 

3.6.2.4.2.Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji model regresi 

dengan nilai VIF dan koefisien korealsi antar variabel bebas. Dinyatakan 

signifikan jika nilai tolerance tidak ada yag lebih dari 1 serta VIF > 10 

(Monika,dll : 2013). 

3.6.2.4.3.Uji Heteroskedastisitas 

   Heteroskedastisitas terjadi kerna uji Glejer dengan meregresi 

variabel independen dengan absolute residual (Monika,dkk : 2013). 
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3.6.2.5. Menghitung Nilai Statistiknya 

3.6.2.5.1. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengujur manfaat suatu 

model dengan mengukur kemampuan x dalam memprediksi y.Nilai R2 

selalu berada dikisaran 0-1( Sansaloni : 2007). 

3.6.2.5.2. Uji F 

Uji F menunjukan dilakukan dengan menggunakan SPSS. Jika 

nilai probabilitas < 0,5% maka variabel - variabel independen secara 

bersama –sama mempengaruhi variabel dependen (Monika,dkk: 2013). 

 

3.6.2.5.3. Uji t 

Uji t menunjukan apakah terdapat pengaruh masing – masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. (Monika,dll : 2013). 

3.6.2.6. Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Untuk dapat melakukan uji kritis maka dilakukan Uji t. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka ha diterima. 

3.6.2.7. Interpretasi Hasil 

Ha diterima jika nilai signifikan t hitung >1.645. 


