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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sample 

  Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif  jurusan 

akuntansi di tiga universitas di kota Semarang yaitu Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Diponegoro, Universitas Dianuswantoro. 

Berikut jumlah total populasi dalam penelitian ini : 

Tabel 1 

Jumlah Populasi Penelitian 

Universitas Angkatan 2014 Angkatan 2015 

UNIKA 215 249 

UNDIP  217  211 

UDINUS 200 210 

Total 632 670 

Sumber : (PDDIKTI 2017) 

  Sample dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif jurusan 

akuntansi angkatan 2014 dan 2015. Teknik sampling yang digunakan adalah 

purposive sampling yaitu mengambil sample berdasarkan kriteria tertentu 

(Jogiyanto, 2013) yaitu dengan kriteria mahasiswa akuntansi angkatan 2014 

dan angkatan 2015 dengan menggunakan rumus slovin : 

 

Keterangan : 
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n  = sampel 

N = populasi 

α  = tingkat kesalahan (dalam penelitian ini sebesar 10%) 

Perhitungan sample sebagai berikut : 

Sampel untuk mahasiswa angkatan 2014 : 

   

            
          

Sampel untuk mahasiswa angkatan 2015 : 

   

            
          

Jadi total keseluruhan sampel dari tiga universitas sebesar 86 orang 

mahasiswa akuntansi angkatan 2014 dan 87 orang mahasiswa akuntansi 

angkatan 2015 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yaitu suatu metode 

pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan-

pertanyaan dan diisi langsung oleh responden (Jogiyanto, 2013).  

  Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data 

survei untuk mendapatkan data dari opini individu (Jogiyanto, 2013). Survei 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menemui responden langsung 

dan dengan menggunakan google form untuk mempersingkat pengumpulan 

data. 
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3.3. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

  Uji Validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya 

kuesioner yang digunakan dalam penelitian, atau dapat disebut uji 

validitas sebagai pengukur apakah suatu pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur melalui 

koesioner tersebut.  

Uji Reliabilitas merupakan suatu alat untuk mengukur 

kehandalan suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu 

variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel ketika jawaban 

seseorang terhadap kuesioner tersebur stabil dari waktu ke waktu. 

Jadi uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi data atau 

ketetapan dari keseluruhan kuesioner atau instrumen penelitian. 

Pengujian Validitas dan Reliabilitas dalam penelitian ini 

dilakukan menggunakan uji Cronbach’s  Alpha. Hasil dilihat dari 

tabel Reliability Statistics dan tabel Cronbach’s Alpha if Item 

deleted. Pada tabel Reliability Statistics terdapat kolom Cronbach’s  

Alpha  terdapat angka yang menyatakan tingkat reliabilitas data 

tersebut dengan rincian : 

 

Tabel 2 

Tingkatan Reliabelitas data 

Range Tingkat Reliabilitas 
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>0,9 Reliabilitas Sempurna 

0,7 – 0,9 Reliabilitas Tinggi 

0,5 – 0,7 Reliabilitas Moderat 

<0,5 Reliabilitas Rendah 

 

Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai Cronbach’s  

Alpha, maka tingkat reliabilitas data semakin baik atau dapat 

dikatakan bahwa instrumen (kuesioner) semakin handal. Dan 

kuesioner dikatakan valid jika Cronbach’s  Alpha > Cronbach’s  

Alpha if item deleted. 

3.4. Uji Hipotesis 

3.4.1. Statistik Deskriptif 

 Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran dari data dalam penelitian. Deskripsi data 

dalam penelitian meliputi beberapa hal seperti, rata-rata, standar 

deviasi, maksimum, minimum, varians, sum, dan range.  

3.4.2. Menyatakan Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model 

pengujian regresi linear sederhana pada hipotesis satu dan tiga, regresi 

berganda pada hipotesis dua. karena dalam setiap hipotesis yang 

diajukan terdapat dua. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui arah 

hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Sebelum 

melakukan pengujian hipotesis kita perlu melakukan Uji Asumsi Klasik 
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terlebih dahulu, Uji asumsi klasik merupakan uji yang harus dilakukan 

sebelum melakukan uji regresi yang bertujuan untuk membuktikan 

apakah pengujian hipotesis dengan menggunakan persamaan regresi 

sederhana telah memenuhi beberapa asumsi yang diisyaratkan atau 

belum, agar hasil regresi sederhana dapat menjadi suatu emisi yang 

benar. Dan untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan maka 

persamaan regresi perlu menghilangkan multikoloneritas, 

heterokedasitas serta normalitas variabel. 

3.4.3. Uji Asumsi Klasik  

3.4.3.1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji 

pendistribusian variabel dependen dan variabel independen 

pada model regresi. Model regresi yang baik harus memiliki 

distribusi yang normal atau mendekati normal. Jika distribusi 

data normal, maka analisis data dan pengujian hipotesis 

digunakan statistik parametrik Uji Normalitas dalam penelitian 

ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit 

Test terhadap masing-masing variabel. Dasar pengambilan 

keputusan dalam Uji Normalitas ini adalah sebagai berikut : 

 Jika nilai Sig (2 tailed) > α (0,05), maka data 

dikatakan terdistribusi secara normal. 

 Jika nilai Sig (2 tailed) < α (0,05), maka data 

dikatakan tidak normal. 
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3.4.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi sama atau tidak 

variance dari residual , jika terjadi heteroskedastisitas 

maka model regresi tersebut “Tidak Baik”. Uji 

Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji 

Glejser, yang dilakukan dengan cara meregresi nilai 

absolut residual terhadap variabel independen. Dasar 

pengambilan keputusan dalam Uji Heteroskedastisitas ini 

adalah sebagai berikut : 

 Dengan melihat tabel Coefficient, jika Sign > α 

(0,05), maka tidak mengandung heteroskedastisitas. 

 jika Sign < α (0,05), maka mengandung 

heteroskedastisitas, sehingga perlu untuk dilakukan 

pengobatan. 

3.4.3.3. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengukur 

tingkat keeratan atar variabel bebas melalui besaran 

koefisien korelasi. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas atau tidak 

terjadi multikolinear. Uji Multikolinearitas dilakukan 

dengan program SPSS dengan melakukan uji regresi, 

dengan patokan nilai VIF, sebagai berikut : 
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 Jika nilai VIF disekitar angka 1 atau 

memiliki tolerance mendekati 1, maka tidak terdapat 

masalah multikolinearitas dalam model regresi tersebut. 

 Jika koefisien korelasi antar variabel bebas 

(Independen) kurang dari 0,5 maka tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. 

3.4.4. Uji Hipotesis 

3.4.4.1. Analisis Regresi Linear Sederhana 

 Pengujian hipotesis satu dan tiga diuji dengan 

menggunakan model analsis regresi linier sederhana. 

analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk menguji 

hubungan secara linier antara variabel dependen dan 

variabel independen. Persamaan regresi linier sederhana 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Pengaruh Sikap terhadap Niat Meningkatkan 

Pengetahuan 

  

H10 = Sikap berpengaruh negatif terhadap niat 

mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan 

pengetahuannya saat ini  

N = a + b1SK + e 
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H1A = Sikap berpengaruh positif terhadap niat 

mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan 

pengetahuannya saat ini 

2. Pengaruh Niat Terhadap Tingkat pengetahuan terkini 

 

H30 = Niat untuk meningkatan pengetahuan saat ini 

berpengaruh negatif terhadap tingkat pengetahuan 

terkini 

H3A =Niat untuk meningkatan pengetahuan saat ini 

berpengaruh positif  terhadap tingkat pengetahuan 

terkini 

Dimana : 

TP    : Tingkat pengetahuan Intellectual Capital 

SK   : Sikap 

N   : Niat meningkatkan pengetahuan terkini 

a    : Konstanta 

b    : Koefisien regresi  

e    : Eror 

TP = a + b1N + e 
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Penentuan apakah hipotesis diterima atau ditolak dilihat 

dari kriteria sebagai berikut :  

 Jika nilai signifikansi > 0.05 , Ho diterima dan Ha 

ditolak 

 Jika nilai signifikansi < 0.05, Ho ditolak dan Ha 

diterima 

3.4.4.2. Analisis Multiple Linear Regression 

  Pengujian hipotesis dua menggunakan analisis 

multiple linear regression. Analisis multiple linear regression 

digunkanan untuk menguji hubungan secara linear variabel 

dependen dan variabel independen yang lebih dari satu. 

Hipotesis dua memiliki dua variabel independen yaitu sikap 

dan lingkungan belajar. Persamaan multiple linear regression 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

  

H30 = Lingkungan belajar tidak mempengaruhi efek sikap 

terhadap niat  mahasiswa akuntansi dalam 

meningkatkan pengetahuannya saat ini 

H3A = Lingkungan belajar positif mempengaruhi efek sikap 

terhadap niat  mahasiswa akuntansi dalam 

meningkatkan pengetahuannya saat ini 

Dimana : 

N = a + b1SK+ b2LB+ b3 SK*LB +e 
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N : Niat meningkatkan pengetahuan mengenai Intellectual 

Capital 

a  : konstanta 

b    : koefisien regresi 

SK  : Sikap 

LB : Lingkungan Belajar 

e       : Eror 

Penentuan apakah hipotesis diterima atau ditolak dilihat dari 

kriteria sebagai berikut :  

 t-hitung < t-tabel, maka Ha diterima 

 t-hitung > t-tabel, maka Ha ditolak 

3.4.4.3. Uji Signifikansi Model Simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk menguji apakah semua variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dasar 

pengambilan keputusan dalam Uji F ini adalah sebagai 

berikut : 

 Probability value < α (0,05), maka Ha diterima 

 Probability value > α (0,05), maka Ha ditolak 

3.4.4.3.1. Uji Signifikansi Individual (Uji t) 

Uji t atau Uji Signifikan Parameter individual bertujuan untuk 

menguji seberapa besar pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan 

keputusan dalam Uji t ini adalah sebagai berikut : 
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 Probability value < α (0,05), maka Ha diterima 

 Probability value > α (0,05), maka Ha ditolak 

3.4.4.3.2. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi atau R-Square bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi memiliki rentang 0-1. Dasar pengambilan 

keputusan dalam koefisien determinasi ini adalah sebagai 

berikut : 

 Jika nilai mendekati angka 0, maka kemampuan variabel 

independen terbatas dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen. 

 Jika nilai mendekati angka 1, maka variabel independen 

hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

  


