
 
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

A Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi pada 

Universitas Negeri dan Swasta yang memiliki akreditasi A yang masih 

berlaku.  

Tabel 3. 1 

Akreditasi Universitas di Semarang 

 

Universitas Akreditasi Masa Berlaku 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

A 12/09/2020 

Universitas Diponegoro A 22/08/2019 

Universitas Negeri 

Semarang 

A 18/02/2021 

Universitas Dian 

Nuswantoro 

A 27/12/2021 

Universitas Islam Sultan 

Agung 

A 10/01/2022 

Universitas Stikubank 

 

A 10/01/2022 

Sumber :  https://banpt.or.id/ didownload pada 01/09/17 20:12:35) 

 

B Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Negeri 

Semarang , Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Universitas Islam 

Sultan Agung, dan Universitas Stikubank. Lokasi Penelitian ini 

https://banpt.or.id/


 
 

 
 

bertempat pada Jurusan Akuntansi di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Negeri 

Semarang, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Universitas Islam 

Sultan Agung, dan Universitas Stikubank . Karena sampel yang diambil 

adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi yang 

program studinya memiliki akreditasi A di Semarang dan masih berlaku. 

Alasan pemilihan mahasiswa akuntansi dikarenakan pada penelitian ini, 

peneliti ingin melihat niat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti ujian CPA. 

Sampel merupakan proses yang penting. Proses pengambilan sampel 

harus dapat menghasilkan sampel yang akurat dan tepat. Sampel penelitian 

ini merupakan mahasiswa yang bersedia berpartisipasi dalam pengisian 

kuesioner yang akan diberikan peneliti secara langsung.  

Teknik pengambilan sampel dengan metode Random Sampling. Random 

Sampling adalah pengambilan dampel secara random dilakukan dengan cara 

mengambil secara langsung dari populasinya secara random (Jogiyanto, 

2007):  

1 Mahasiswa di Jurusan Akuntansi yang program studinya memiliki 

akreditasi A di semarang 

2 Mahasiswa yang masih Aktif.  



 
 

 
 

Tabel 3. 2 

Jumlah Mahasiswa dan Total Responden 

Sumber : https://forlap.ristekdikti.go.id/ didwonload pada 01/09/17 20:20:18 

 

S =  4797 mahasiswa / 1 + (4797.0.012) 

S =  4797 mahasiswa / 48,97 

S =  97,95 mahasiswa atau 98 mahasiswa

Universitas Jumlah Mahasiswa Total Responden 

Universitas Katolik 

Soegijapranata 

 

932 19 

Universitas Diponegoro 

 

 

213 5 

Universitas Negeri 

Semarang 

856 17 

Universitas Dian 

Nuswantoro 

833 17 

Universitas Islam Sultan 

Agung 

689 15 

Universitas Stikubank 

 

 

1274 25 

https://forlap.ristekdikti.go.id/


 
 

 
 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh dari sumbernya tanpa perantara. Sumber 

datanya adalah dari nilai rata – rata yang didapatkan dalam pengisian 

kuesioner yang telah diisi oleh responden. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan adalah dengan 

komunikasi secara langsung yaitu melakukan survey untuk 

mendapatkan opini individu dengan membagikan kuesioner ke 

responden, yaitu mahasiswa akuntansi pada Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas 

Negeri Semarang,Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Islam 

Sultan Agung, dan Universitas Stikubank. 

3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari bagian pertama yaitu 

informasi demografis seperti nama, gender, umur, dan angkatan. 

Kemudian responden akan menjawab kuesioner yang memiliki 5 

sub-skala yang berpengaruh pada niat, rasa urgensi, kemampuan dan 

usaha, kesulitan dan keberuntungan, daya tarik, biaya 

mempersiapkan ujian, dukungan finansial dari calon perusahaan, 

kemampuan diri, biaya mengikuti ujian CPA, dukungan finansial 



 
 

 
 

dari keluarga, akses ke panutan, dukungan psikologi dari fakultas, 

karir protean, dan dukungan sosial dari keluarga dan teman diukur 

dengan menggunakan skala likert daari 1 – 5, yaitu sangat tidak 

setuju sampai sangat setuju (Akaah & Lund, 1994) dalam (Coe, 

2013). 

3.3.4 Uji Alat Pengumpulan Data 

A Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu tahap dimana kuesioner mampu 

untuk mengukur sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut. Dalam melakukan uji validitas ini peneliti 

menggunakan model pengujian Cronbach Alpha, setiap item 

pertanyaan dalam kuesioner dinilai valid apabila jika Corrected 

item - total correlation > R tabel. (Ghozali, 2011) 

B Uji Reliabilitas 

Model pengujian Cronbach Alpha menunjukan reliabilitas 

instrument yang digunakan. Berikut tabel yang menunjukan 

kriteria realibilitas suatu instrument yang digunakan.   



 
 

 
 

Tabel 3. 3 

Realibilitas Data 

 

 

Dari kriteria tersebut terlihat bahwa semakin tinggi nilai 

Cronbach Alpha maka tingkat reliabilitas data semakin baik atau 

dapat dikatakan instrument semakin handal.  

3.3.5 Uji Asumsi Klasik 

A Uji Normalitas  

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah jenis 

pengujian yang sebaiknya digunakan, apakah data termasuk 

data parametrik atau termasuk dalam data nonparametric. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dengan pengujian Kolomogorov 

– smirnov. (Murniati et al., 2013) 

B Uji Heteroskedasitas 

Situasi dimana keragaman variabel independen bervariasi 

pada data yang kita miliki. Pengujian ini dilakukan dengan uji 

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi variabel 

independen terhadap nilai absolut residual. (Murniati et al., 

2013) 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

>0,9 Reliabilitas Sempurna 

0,7 – 0,9 Reliabilitas Tinggi 

0,5 – 0,7 Reliabilitas Moderat 

<0,5 Reliablitas Rendah 



 
 

 
 

C Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini digunakan untuk menghitung kefisien korelasi 

sederhana ( simple correlation ) antara sesame variabel bebas 

serta menghitung nilai VIF ( Variance Inflaction Factor). 

(Murniati et al., 2013) 

3.4 Langkah – Langkah Uji Hipotesis 

3.4.1 Menyatakan Hipotesis 

Uji t digunakan untuk menguji tingkat signifikasi pengaruh 

variabel – variabel independen secara individu (parsial) dan bias 

digunakan untuk melihat variabel independen yang dominan atau 

yang menentukan terhadap variabel independen yang dominan atau 

yang menentukan terhadap variabel dependen atau dapat dilihat pada 

nilai koefisien regresi atau nilai t-hitung. 

 Langkah langkah uji t sebagai berikut : 

Ho1 : β1 = 0  Rasa Urgensi tidak berpengaruh terhadap niat      

                             mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

Ha1 : β1 ≠ 0 Rasa Urgensi berpengaruh terhadap niat  

 Mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

Ho2 : β2 = 0 Kemampuan dan Usaha tidak berpengaruh 

terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA 

Ha2: β2 ≠ 0    Kemampuan dan Usaha berpengaruh terhadap niat 

 mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 



 
 

 
 

Ho3 : β3 = 0 Kesulitan dan Keberuntungan tidak berpengaruh 

terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA 

Ha3 : β3 ≠ 0 Kesulitan dan Keberuntungan berpengaruh 

terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA 

Ho4 : β4 = 0 Kemampuan Diri tidak berpengaruh terhadap niat  

 mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

Ha4 : β4 ≠ 0 Kemampuan Diri berpengaruh terhadap niat  

 mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

Ho5: β5 = 0 Daya Tarik tidak berpengaruh terhadap niat 

mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

Ha5 : β5  ≠ 0 Daya Tarik berpengaruh terhadap niat mahasiswa 

untuk mengikuti ujian CPA  

Ho6 : β6 = 0 Biaya Mempersiapkan Ujian diukur tidak 

berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA 

Ha6 : β6 ≠ 0 Biaya Mempersiapkan Ujian diukur berpengaruh 

terhadap niat mahasiswa untu mengikuti ujian 

CPA  



 
 

 
 

Ho7 : β7 = 0 Biaya Mengikuti Ujian tidak berpengaruh 

terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA 

 Ha7 : β7 ≠ 0 Biaya Mengikuti Ujian berpengaruh terhadap niat  

 mahasiswa untu mengikuti ujian CPA  

Ho8 : β8 = 0 Dukungan Finansial dari Keluarga tidak 

berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA 

Ha8 : β8 ≠ 0 Dukungan Sosial dari Keluarga dan Teman dari 

Keluarga berpengaruh terhadap niat mahasiswa 

untu mengikuti ujian CPA  

Ho9 : β9 = 0 Dukungan Sosial dari Keluarga dan Teman 

berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA 

Ha10 : β10 ≠ 0 Akses ke Panutan berpengaruh terhadap niat  

 mahasiswa untu mengikuti ujian CPA  

Ho10 : β10 = 0 Akses ke Panutan tidak berpengaruh terhadap niat  

 mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

 



 
 

 
 

Ha11 : β11 ≠ 0 Dukungan Psikologis dari Fakultas  berpengaruh 

terhadap niat mahasiswa untu mengikuti ujian 

CPA  

Ho11 : β11 = 0 Dukungan Psikologis dari Fakultas  tidak 

berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA 

Ha12 : β12 ≠ 0 Dukungan Fungsional dari Fakultas berpengaruh 

terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA  

Ho12 : β12 = 0 Dukungan Fungsional dari Fakultas tidak 

berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA 

Ha13 : β13 ≠ 0 Dukungan dari Calon Perusahaan berpengaruh 

terhadap niat mahasiswa untu mengikuti ujian 

CPA  

Ho13 : β13 = 0 Dukungan dari Calon Perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA 

Ha14 : β14 ≠ 0 Karir Protean berpengaruh terhadap niat 

mahasiswa untu mengikuti ujian CPA  

Ho14 : β14 = 0 Karir Protean tidak berpengaruh terhadap niat  



 
 

 
 

 mahasiswa untuk mengikuti ujian CPA 

1. Tingkat signifikasi yang digunakan sebesar 5 % 

2. Kriteria pengujian menggunakan koefisien regresi parsial  

Jika thitung  > ttabel atau thitung < -ttabel    maka Ho ditolak 

Jika –ttabel  ≤ thitung ≤ ttabel  maka Ho diterima  

3.4.2 Memilih Pengujian Statistik 

Pengujian statistik dari penelitian ini menggunakan model 

empiris regresi linear berganda, karena penelitian ingin menguji 

pengaruh antara rasa urgensi, kemampuan dan usaha, kemampuan 

diri, daya tarik, dukungan finansial dari keluarga, dukungan sosial 

dari keluarga dan teman, akses ke panutan, dukungan psikologis dari 

fakultas, dukungan fungsional dari fakultas, dukungan dari calon 

perusahaan dan karir protean sebagai variabel independen 

berpengaruh positif terhadap niat mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA sebagai variabel dependen.  

Pengujian statistik dari penelitian ini menggunakan model 

empiris regresi linear berganda, karena penelitian ingin menguji 

pengaruh antara kesulitan dan keberuntungan, biaya mempersiapkan 

ujian CPA, biaya mengikuti ujian CPA, dan sebagai variabel 

independen berpengaruh negatif terhadap niat mahasiswa untuk 

mengikuti ujian CPA sebagai variabel dependen. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi 

berganda:  



 
 

 
 

Y = α + β1X1 + β2X2 +  β3X3 +  β4X4 +  β5X5+  β6X6+  β7X7 

+  β8X8+  β9X9+  β10X10 +  β11X11+  β12X12+  β13X13+  

β14X14+  E 

3.4.3 Memilih Tingkat Keyakinan  

Tingkat keyakinan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 90% yang artinya peneliti menggunakan tingkat error 

yang dapat ditoleransi sebesar 10%. 

3.4.4 Menghitung Nilai Statistik 

Peneliti menggunakan SPSS (Statistical Package For Social 

Science) sebagai program komputer dalam membantu perhitungan 

nilai statistic dari semua data yang telah diperoleh. 

 

3.4.5 Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Peneliti akan menggunakan SPSS 23 untuk mendapatkan nilai uji 

sebagai program yang akan membantu peneliti dalam menganalisis. 

Penelitian ini menggunakan pengujian satu arah (One tailed) = 1,28 

untuk menguji hipotesis. 

  


