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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Universitas Katolik Soegijapranata, 

Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Dhuwur, Semarang. Obyek penelitian 

yang digunakan adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan 

Akuntansi. 

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi adalah keseluruhan subjek maupun objek yang menjadi 

perhatian dalam suatu penelitian dan ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga menghasilkan penelitian (Hartono, 2013). Populasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

jurusan Akuntansi Unika Soegijapranata yang aktif pada tahun ajaran 

2017/2018. Sampel merupakan suatu bagian dari populasi yang akan 

diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya 

(Soehartono, 2004).   

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 430 responden dan jumlah 

sampel  dalam penelitian adalah minimal sebanyak 81 responden. Jumlah 

sampel tersebut dihitung menggunakan perhitungan solvin 
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dengan batas toleransi kesalahan sebesar 10%. Berikut ini adalah rumus 

dari perhitungan solvin : 

 𝑛 =
𝑁

1+𝑁𝑒2   

Keterangan : 

n : Jumlah sampel  

N : Populasi 

e : Batas toleransi kesalahan (eror tolerance)   

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

adalah judgment sampling yaitu purposive sampling dengan cara 

mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Hartono, 

2013). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi yang 

aktif pada semester ganjil/genap di tahun ajaran 2017/2018 

2. Mahasiswa Akuntansi yang telah menempuh matakuliah Pengauditan 

dan Etika Bisnis dan Profesi 
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3.3 Metode Pengumpulan Data  

3.3.1 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara. 

Pengumpulan data menggunakan teknik survei dengan penyebaran 

kusioner kepada sumber data. Kuesioner yang dibagikan berupa 

pertanyaan atau pernyataan tertulis mengenai sensitivitas etis dan 

karakter personal (ethical reasoning, tingkat idealisme, tingkat 

relativisme, locus of control, usia, prestasi akademik dan jenis 

kelamin).  

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.4.1 Variabel Dependen  

3.4.1.1 Sensitivitas Etis  

Variabel sensitivitas etis merupakan variabel dependen. 

Sensitivitas etis merupakan persepsi responden mengenai kemampuan 

untuk menyadari nilai-nilai moral pada situasi atau konflik etis dalam 

pengambilan keputusan. Sensitivitas etis diukur dengan memodifikasi 

skenario Shaub (1989) yaitu kegagalan akuntan dalam mengerjakan 

sesuai dengan waktu yang diminta, penggunaan jam kantor untuk 

kepentingan kepribadian, subordinasi judgement akuntan dalam 

hubungannya dengan prinsip-prinsip akuntansi. Variabel sensitivitas 
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etis diukur dengan 4 kasus yang dikutip dari Al-Fithrie (2015) dan 

menggunakan skala likert (Skor 1 Sangat Tidak Setuju – skor 5 Sangat 

Setuju). Keempat item pernyataan sensitivitas etis ini merupakan 

pernyataan recording.  Semakin rendah skor yang diberikan responden 

menunjukkan semakin tinggi pula tingkat sensitivitas etis seseorang.  

3.4.2 Variabel Independen  

3.4.2.1 Ethical Reasoning  

Variabel ethical reasoning merupakan variabel independen. 

Ethical reasoning merupakan persepsi responden mengenai seberapa 

mampu seseorang dapat menilai etis tidaknya suatu perbuatan. Ethical 

reasoning dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

instrument dari Multidimensional Ethics Scale yang terdiri dari lima 

konstruk yaitu justice atau moral equity, relativism, egoism, 

utilitarianism dan deontologi atau contractual. Variabel ethical 

reasoning diukur dengan 12 pertanyaan yang dikutip dari Al-Fithrie 

(2015) dan menggunakan skala likert (Skor 1 Sangat Tidak Setuju – 

skor 5 Sangat Setuju). Semakin tinggi nilai skala yang diberikan oleh 

responden menunjukkan semakin tinggi ethical reasoning seseorang.  

3.4.2.2 Orientasi Etika  

Variabel orientasi etika merupakan variabel independen. 

Variabel orientasi etika di ukur dengan dua karakteristik yaitu 

idealisme dan relativisme yang terdiri dari 20 pertanyaan dan 
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menggunakan skala likert (Skor 1 Sangat Tidak Setuju – skor 5 Sangat 

Setuju) yang dikutip dari Falah (2006).  

Dalam penelitian ini, karakteristik pertama yaitu idealisme 

dibentuk oleh 10 pertanyaan (kuesioner 1 sampai 10) yang 

menunjukkan  merupakan persepsi responden mengenai kepercayaan 

seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran etika pada situasi 

konflik yang dihadapi. Semakin tinggi nilai skala yang diberikan 

responden menunjukkan semakin tinggi tingkat idealisme seseorang.  

Karakteristik kedua yaitu relativisme dibentuk oleh 10 

pertanyaan (kuesioner 11 sampai 20) yang menunjukkan  persepsi 

responden mengenai kepercayaan seseorang menolak peraturan 

moral. Semakin tinggi nilai skala yang diberikan oleh responden 

menunjukkan semakin tinggi tingkat relativisme seseorang. 

3.4.2.3 Locus of Control  

Variabel locus of control merupakan variabel independen. 

Locus of control merupakan persepsi responden mengenai 

kemampuan pengendalian seseorang terhadap suatu peristiwa. 

Terdapat tiga indikator utama dalam locus of control  yaitu 

kepercayaan akan adanya takdir, kepercayaan diri dan usaha atau 

kerja keras. Variabel ini diukur dengan 23 pasangan item pernyataan 

dikutip dari Marwanto (2007) yang setiap pasangan dikategorikan 

pernyataan (a) sebagai internal dan pernyataan (b) sebagai eksternal. 
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Pada penelitian ini variabel locus of control diukur sebagai variabel 

dummy yang menggunakan skor 0 = locus of control internal dan 1 = 

locus of control eksternal.  

3.4.2.4 Usia  

Variabel usia merupakan variabel independen. Variabel usia 

dikelompokkan berdasarkan grade atau rentang usia yaitu 1 = ≤ 20 

tahun dan 2 = ≥ 20,1 tahun.  

3.4.2.5 Indeks Prestasi Kumulatif   

Variabel indeks prestasi akademik merupakan variabel 

independen. Variabel ini dikelompokkan berdasarkan grade atau 

rentang nilai yaitu 1 = 0,00 – 2,99; 2 = 3,00 – 4,00.  

3.4.2.6 Jenis Kelamin  

Variabel jenis kelamin merupakan variabel independen. Variabel 

jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Variabel ini diukur sebagai 

variabel dummy yang menggunakan skor 0 = perempuan dan 1 = laki-

laki.  

 

 

 

3.5 Alat Analisis Data  
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3.5.1 Pengujian Alat Pengumpulan Data  

3.5.1.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas menunjukkan seberapa nyata suatu 

pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas 

berhubungan dengan ketepatan alat ukur untuk melakukan tugasnya 

mencapai sasarannya. Selain itu validitas juga berhubungan dengan 

tujuan dari pengukuran (Hartono, 2013). Kusioner dikatakan valid 

apabila pertanyaan atau pernyataan yang tercantum dalam kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Jika nilai Cronbach Alpha If Item Deleted yang lebih kecil 

dari nilai Cronbach Alpha Instrumen  dan bernilai positif maka 

pertanyaan atau indikator yang terdapat pada kuesioner dikatakan 

valid (Murniati dkk., 2013).  

Uji validitas data penelitian dilakukan dengan koefisien 

korelasi Product Moment Person dengan model Cronbach Alpha, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Nilai Cronbach Alpha If Item Deleted lebih kecil dari nilai 

Cronbach Alpha Instrumen, maka indikator dinyatakan valid.  

b. Nilai Cronbach Alpha If Item Deleted lebih besar dari nilai 

Cronbach Alpha Instrumen, maka indikator dinyatakan tidak 

valid.  

3.5.1.2 Uji Reliabilitas  
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Pengujian reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari 

pengukurannya. Reliabilitas berhubungan dengan akurasi dan 

konsistensi dari pengukurnya. Suatu kuesioner dapat dikatakan 

reliable atau handal apabila tanggapan seseorang terhadap kuesioner 

tersebut tetap konsisten dari waktu ke waktu. Dikatakan konsisten jika 

beberapa pengukuran terhadap subyek yang sama diperoleh hasil yang 

tidak berbeda (Hartono, 2013).  

Variabel dapat dikatakan reliable apabila memberikan nilai 

Cronbach Alpha (Murniati dkk., 2013), sebagai berikut :  

a. Nilai Cronbach Alpha > 0,9 maka kuesioner memiliki reliabilitas 

yang sempurna 

b. Nilai Cronbach Alpha 0,7 – 0,9 maka kuesioner memiliki 

reliabilitas yang tinggi  

c. Nilai Cronbach Alpha 0,5 – 0,7 maka kuesioner memiliki 

reliabilitas yang moderat  

d. Nilai Cronbach Alpha < 0,5 maka kuesioner memiliki reliabilitas 

yang rendah  

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik  

Sebelum melakukan uji hipotesis dengan regresi berganda, peneliti 

terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik 

bertujuan untuk membuktikan bahwa data yang diteliti terlepas dari gejala 
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asumsi klasik. Hal ini menunjukkan bahwa apabila asumsi-asumsi tersebut 

akan tepenuhi maka model regresi tidak mengalami bias. Asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah sampel 

penelitian merupakan jenis distribusi normal. Uji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan pengujian Kolmonogrov – Smirnov. Data 

penelitian akan dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymp. 

Sig lebih besar dari 0,05 dan sebaliknya data penelitian akan 

dinyatakan tidak normal apabila nilai Asymp. Sig yang lebih kecil dari 

0,05 (Ghozali, 2011).  

3.5.2.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dari 

pengamat. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian ini menggunakan uji 

Glejser yaitu dengan meregresikan variabel terhadap nilai absolut 

residual. Kriteria data yang terlepas dari heteroskedastisitas memiliki 

nilai signifikan lebih besar 0,05. Sedangkan data yang mengandung 

heteroskedastisitas memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 

(Ghozali, 2011).  

3.5.2.3 Uji Multikolineritas  
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Uji multikolineritas digunakan untuk menguji korelasi antar 

variabel yang diuji dalam model dengan variabel bebas. Uji 

multikolineritas pada penelitian ini menggunakan variance inflation 

factor (VIF)  dan toleransi. Model regresi yang bebas dari masalah 

multikolineritas memiliki nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,1. 

Apabila persentase korelasi dibawah 90% maka dapat dikatakan tidak 

terjadi multikolineritas yang serius (Ghozali, 2011).  

3.5.3 Teknis Analisis Data  atau Pengujian Hipotesis  

Teknik pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi berganda (multiple regression) yang merupakan 

metode dalam statistik yang dapat digunakan untuk mengukur 

hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel terikat (dependen) 

dengan beberapa variabel bebas (independen). 

3.5.3.1 Analisis Regresi Berganda  

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur hubungan sebab 

akibat antara sensitivitas etis sebagai variabel dependen dengan 

ethical reasoning dan karakteristik personal (tingkat idealisme, 

tingkat relativisme, locus of control, usia, prestasi akademik dan jenis 

kelamin) yang digunakan sebagai variabel independen. Berikut ini 

adalah persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian 

ini:  
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SE = a + b1ER + b2I + b3R + b4LocI + b5LocE +  b6U + b7IPK + 

b8JK + e  

Keterangan : 

SE   : Sensitivitas Etis  

ER   : Ethical reasoning  

I   : Idealisme  

R   : Relativisme  

LocI  : Locus of Control Internal 

LocE  : Locus of Control Eksternal  

U   : Usia  

IPK   : Indeks Prestasi Kumulatif  

JK   : Jenis Kelamin 

b1-b7  : Koefisien Regresi 

e   : error  

 

3.5.2.2 Uji Beda  

Uji beda t-test merupakan pengujian yang digunakan untuk 

menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki 

nilai rata-rata yang berbeda. Pengujian yang dilakukan adalah 

independent – sample test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok independen. Jika 

independen maka tidak terdapat hubungan antara kedua kelompok 

sampel yang akan diuji tersebut (subyeknya berbeda). Cara 

pengambilan keputusan hipotesis dalam pengujian dilihat dari thitung 
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dan ttabel. Jika thitung > ttabel maka hipotesis diterima sebaliknya jika 

thitung < ttabel maka hipotesis ditolak.  

3.5.2.3 Prosedur Pengujian Hipotesis 

Prosedur pengujian hipotesis dilakukan melalui 6 langkah 

yaitu sebagai berikut : 

1. Menyatakan hipotesis  

Bentuk hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hipotesis kausal yang menunjukkan hubungan antara dua 

atau lebih variabel terjadi secara bersamaan dan membentuk 

sebuah pola sebab akibat. Hipotesis penelitian ini akan diuji dengan 

menggunakan alat statistik. Oleh karena itu peneliti akan 

menentukan hipotesis untuk melakukan uji statistik.  

Hipotesis yang ditentukan dalam penelitian ini berupa 

hipotesis nol (H0) yang merupakan hipotesis yang ditentukan 

peneliti untuk diterima dan hipotesis alternatif (Ha) yang 

ditentukan peneliti untuk ditolak. Perumusan statistik dari hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

H0 : β ≤ 0. Terdapat pengaruh variabel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y)  

Ha : β > 0. Tidak terdapat pengaruh variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y)  
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2. Memilih pengujian statistiknya 

Pengujian statistik dalam penelitian ini mengunakan 

pengujian parametric dengan model regresi berganda. Pengujian 

parametric digunakan karena tipe skala untuk pengukuran data 

menggunakan skala interval dan ordinal. Analisis regresi berganda 

digunakan untuk mengukur hubungan variabel dependen (y) 

dengan beberapa variabel independen (x).  

3. Menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan  

Tingkat keyakinan menunjukkan peluang kesalahan yang 

mungkin terjadi dalam mengambil keputusan. Pada penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikan yaitu α = 0,10, yang artinya 

dengan taraf kepercayaan atau confidence corfficient 90% maka 

kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan memiliki 

kebenaran sebesar 90%. Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang saling mempengaruhi antara variabel dependen dan 

variabel independen.  

4. Menghitung nilai statistiknya  

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16.0 untuk menghitung nilai statistik 

dari semua data yang diperoleh. Penentuan nilai statistik diperoleh 

dan dapat dilihat melalui nilai sig. t pada hasil perhitungan SPSS.  
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5. Mendapatkan nilai uji kritis  

Nilai uji kritis dapat dilihat melalui besarnya tingkat 

keyakinan dan arah dari penelitian. Apabila nilai sig. atau p-value 

= 0,05 maka koefisien regresi dinyatakan signifikan. Hipotesis 

penelitian ini ada yang memiliki arah dan tidak memiliki arah 

sehingga pengujian yang dilakukan adalah pengujian satu sisi (one-

tail) dan pengujian dua sisi (two-tail) 

6. Menginterprestasikan hasilnya  

Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 0,05 

(pengujian satu sisi) dan 0,025 (pengujian dua sisi). Kriteria 

penerimaan atau penolakan hipotesis didasarkan pada ketentuan 

sebagai berikut : 

a. H1, H3, H4, H5, dan H6 menggunakan pengujian dua sisi (two 

tail) sehingga jika nilai sig. atau p-value lebih kecil dari 0,025 

(< 0,025)  maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika nilai 

sig. atau p-value lebih besar dari 0,025 (> 0,025) maka 

hipotesis ditolak atau jika thitung > ttabel (1,96) maka hipotesis 

diterima dan sebaliknya.  

b. H2a dan H2b menggunakan pengujian satu sisi (one tailI) jika 

nilai sig. atau p-value lebih kecil dari 0,05 (< 0,05)  maka 

hipotesis diterima dan sebaliknya jika nilai sig. atau p-value 

lebih besar dari 0,05 (> 0,05) maka hipotesis ditolak atau s 
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jika thitung > ttabel (1,645) dan berarah positif (β > 0), maka 

hipotesis diterima dan sebaliknya.  

 

 


