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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Definisi dan Pengukuran Variabel 

 3.1.1 Motivasi Kualitas 

 Motivasi kualitas merupakan variabel Independen. Motivasi kualitas 

yang dimaksud dalam penelitian adalah persepsi dari mahasiswa 

mengenai pentingnya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas serta 

kemampuan dan prestasi yang lebih baik dalam ilmu akuntansi. Variabel 

motivasi kualitas diukur menggunakan skala likert, yaitu dengan 

menggunakan skor satu hingga lima, semakin tinggi skor maka semakin 

tinggi motivasi responden untuk meningkatkan kualitas melalui 

peningkatan ilmu pengetahuan, karya inovatif, mengelola riset dan 

sebagainya yang bisa didapatkan dalam masa studi magister akuntansi. 

 3.1.2 Motivasi Karir 

 Motivasi karir merupakan variabel independen. Motivasi karir yang 

dimaksud dalam penelitian adalah persepsi dari mahasiswa mengenai 

keinginannya untuk memperoleh jenjang karir yang tinggi setelah lulus 

dari studi magister. Variabel motivasi karir diukur menggunakan skala 

likert, yaitu dengan menggunakan skor satu hinga lima, semakin tinggi 

skor maka semakin tinggi motivasi responden untuk mencapai jenjang 

karir yang lebih tinggi. 
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 3.1.3 Motivasi Ekonomi 

 Motivasi ekonomi merupakan variabel independen. Motivasi 

ekonomi yang dimaksud dalam penelitian adalah persepsi mahasiswa 

terhadap tingkat pendapatan yang diperoleh baik secara finansial maupun 

non finansial dalam pekerjaannya setelah lulus dari studi magister. 

Variabel motivasi ekonomi diukur menggunakan skala likert, yaitu 

dengan menggunakan skor satu hingga lima, semakin tinggi skor maka 

semakin tinggi motivasi responden untuk mendapatkan pendapatan 

finansial maupun non finansial yang lebih tinggi. 

 3.1.4 Minat Mahasiswa untuk Melanjutkan Studi Magister 

 Minat disini merupakan variabel dependen. Minat yang dimaksud 

dalam penelitian adalah merupakan persepsi mahasiswa terhadap 

keinginannya untuk melanjutkan studi magister. Variabel minat 

mahasiswa untuk melanjutkan studi magister diukur menggunakan skala 

nominal, yaitu dengan menggunakan skor nol dan satu, skor nol maka 

mahasiswa tidak berminat untuk melanjutkan studi dan skor satu maka 

mahasiswa berminat untuk melanjutkan studi.  

3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian 

 Obyek penelititan yang dipilih adalah mahasiswa jurusan akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIKA yang berada di tingkat akhir atau semester 

tujuh keatas. Obyek penelitian dipilih secara acak / random karena mahasiswa 

tingkat akhir pasti telah mampu menentukan langkah apa yang harus dicapai. 
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3.3 Teknik Pengambilan Sampel. 

 Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling yaitu 

pemilihan sampel secara acak dari populasi yang telah disediakan (Jogiyanto, 

2013). Populasi yang digunakan harus memiliki kriteria yaitu mahasiswa aktif 

semester genap tahun ajaran 2017 / 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan 

Akuntansi yang menduduki semester tujuh ke atas di Universitas Katolik 

Soegijapranata yang terdiri dari : 

  

  

 

 

 

   Sumber : Data sekunder diolah, 2018 

 Sampel yang diambil secara acak menggunakan rumus slovin dengan 

tingkat error lima persen. Alasan menggunakan sampel tersebut karena mahasiswa 

tersebut telah berada di tingkat akhir sehingga dianggap telah menguasai materi 

tentang akuntansi dan mampu menentukan untuk melanjutkan studi atau tidak. 

Berikut merupakan rumus slovin yang digunakan : 

 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

Angkatan Jumlah Mahasiswa Aktif Sample

2002 1 1          

2006 2 1          

2007 2 1          

2008 4 2          

2009 7 3          

2010 28 14        

2011 20 10        

2012 57 28        

2013 101 49        

2014 197 96        

Total 419 205
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e = Presentase kesalahan yang diinginkan (5%) 

Maka hasil dari perhitungan tersebut yaitu :  

Jadi 205 orang adalah sampel yang akan menjadi responden. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumber data. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. 

Kuesioner diberikan langsung kepada mahasiswa akuntansi UNIKA yang berada 

pada tingkat akhir. Setelah selesai melakukan pengisian kuesioner, hasil kuesioner 

tersebut akan dicatat oleh peneliti untuk dijadikan data yang akan diolah pada 

pengujian hipotesis. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan 

membagikan kuesioner. Kuesioner dibagikan digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana motivasi kualitas, motivasi karir dan motivasi ekonomi mampu 

mempengaruhi minat mahasiswa dalam melanjutkan studi pasca magister 

akuntansi. 

3.6 Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berupa kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

semua variabel yang berisi butir-butir pertanyaan dan hasilnya akan mengetahui 

sejauh mana motivasi kualitas, motivasi karir dan motivasi ekonomi mempengaruhi 

minat mahasiswa dalam melanjutkan studi pasca magister akuntansi. 

1 + ( 419 x 0,05
2
 )

419
n = = 205
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3.7 Alat Analisis Data 

 Peneliti menggunakan instrument pengukuran data dari peneliti 

sebelumnya. Peneliti mengukur variabel-variabel motivasi kualitas, motivasi karir 

dan motivasi ekonomi, dengan jumlah masing-masing variabel yaitu menggunakan 

10 butir pertanyaan dan skala likert yang berjumlah lima poin (sangat tidak setuju 

hingga sangat setuju). Sedangkan untuk variabel Minat mahasiswa untuk 

melanjutkan studi pasca magister akuntansi menggunakan instrumen yang diadopsi 

oleh Widyastuti, (2004), jumlah pertanyaan terdapat 5 butir dan skala likert 

berjumlah lima poin. 

3.7.1 Uji Kualitas Data 

 3.7.1.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur kuesioner tersebut 

menurut Santoso, (2004) dalam Muniarti et al, (2013). Pengukuran 

validitas pertanyaan pada kuesioner diukur dengan melakukan korelasi 

total skor variabel dengan skor item pertanyaan. Jika probabilitasnya 

menunjukkan hasil <0,05, maka item pertanyaan yang terdapat pada 

masing-masing variabel dinyatakan valid menurut Santoso, (2004) dalam 

Muniarti et al, ( 2013). 

 3.7.1.2 Uji Reabilitas 

 Reliabilitas adalah alat untuk indikator dari variabel untuk 

mengukur suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban 
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seseorang konstan dari waktu ke waktu menurut Santoso, (2004) dalam 

Muniarti et al, ( 2013). Pengujian reliabilitas juga dilakukan untuk 

menetapkan kesesuaian pengukuran. Pengujian reliabilitas setiap variabel 

dilakukan dengan teknik Conbach Alpha. Nilai Conbach Alpha akan 

dikatakan reliabel apabila semakin tinggi atau α > 0,6 menurut Santoso, 

(2004) dalam Muniarti et al, ( 2013). 

3.7.2 Uji Hipotesis 

1. Menyatakan Hipotesisnya 

 Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis 

kasual. Hipotesis kasual merupakan hubungan antar dua atau lebih 

variabel yang membentuk sebab dan akibat serta peneliti dapat 

menentukan mana yang merupakan variabel independen yaitu motivasi 

kualitas, motivasi ekonomi dan motivasi karir dan dependen yaitu minat 

mahasiswa untuk melanjutkan studi magister akuntansi (Muniarti et al., 

2013). 

Berikut persamaan regresinya adalah : 

𝑌 = 𝐿𝑛
𝑝

1 − 𝑝
= 𝑎0 +  𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝑒 

 Keterangan : 

 Y =  Minat mahasiswa melanjutkan studi magister akuntansi 

 Ln = Logaritma Natural 

 P   = Probabilitas minat mahasiswa untuk melanjutkan studi magister 
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 X1 = Motivasi Kualitas 

 X2 = Motivasi Karir 

 X3 = Motivasi Ekonomi 

 α 0 = Konstanta 

 β = Koefisien regresi 

 e = Error 

 2. Memilih Pengujian Statistik 

 Alat yang harus digunakan untuk menguji adalah analisis regresi 

logistik. Penggambaran hubungan variabel independen terhadap 

dependen menggunakan regresi logistik karena variabel dependennya 

bersifat biner (Ghozali, 2016).  Regresi logisitik digunakan karena 

disebabkan oleh variabel dependen yang bersifat kategori atau variabel 

dikotomi, yaitu dengan menilai skor satu yang bearti responden tertarik 

untuk melanjutkan studi magister dan skor nol yang bearti responden 

tidak tertarik untuk melanjutkan studi. 

3. Menentukan Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan yang peneliti gunakan yaitu 95% sehingga batas 

toleransi tingkat kesalahan yaitu 5% dengan t-tabel sebesar 1,645 

(Jogiyanto, 2013). 
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4. Menghitung Nilai Statistik 

Peneliti menggunakan program software IBM SPSS Statistics 23 

untuk melakukan perhitungan statistik dengan software tersebut maka 

akan memudahkan dalam menghitung nilai statistik dari data yang telah 

disediakan (Muniarti et al., 2013). Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam menilai hasil output dari regresi logistik yaitu : 

 4.1 Menilai Overall Fit Model 

 Fit atau tidaknya data model penelitian yang dihipotesiskan 

dinilai dengan menggunakan uji overall fit model (Ghozali, 2016). 

Hipotesis yang digunakan untuk menilai model fit adalah : 

Ho : Model yang dihipotesiskan telah fit dengan data 

Ha : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data.  

Fungsi likelihood adalah statistik yang digunakan untuk 

overall fit model (Ghozali, 2016). Likelihood L dari model yaitu 

bahwa model yang dihipotesiskan telah mencerminkan data input. 

Menguji alternatif L dan hipotesis nol akan diubah menjadi -2LogL. 

Statistik -2LogL dapat dikatakan likelihood rasio x 2 statistik, 

dimana x 2 didistribusikan dengan degree of freedom n-q sedangkan 

q adalah jumlah parameter yang terdapat didalam model (Ghozali, 

2016). Hipotesis nol dikatakan diterima atau model sudah fit jika 

koefisien yang dihasilkan dari -2LogL & gt; alpha adalah 5%. 

Variabel bebas yang ditambahkan ke dalam model dapat 

memperbaiki model fit ditentukan dengan statistik -2LogL. 
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Pengujian dilakukan dengan cara melakukan pengurangan nilai -

2LogL pada konstanta  dengannilai -2LogL untuk model dengan 

konstanta dan variabel bebas didistribusikan x 2 dalam df. Lalu, 

lakukan penelitian kembali apabila koefisien yang dihasilkan dari -

2LogL dan gt; alpha 5% maka hipotesis nol dapat dikatakan diterima 

dan model sudat dikatakan fit (Ghozali, 2016). 

4.2 Koefisien Determinasi (R2) 

 Nagelkerke’s R square digunakan untuk melakukan 

pengujian. Maksud dari pengujian tersebut adalah untuk 

menjelaskan keragaman data pada variabel, seberapa besar 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Cox dan Snell’s R Square merupakan 

modifikasi dari Nagelkerke’s R square yang dapat meniru ukuran R2 

pada regresi berganda. R2 di regresi berganda diinterpretasikan 

hasilnya sama seperti layaknya nilai nagelkerke’s R2 (Ghozali, 

2016). 

 4.3 Uji Kelayakan Model Regresi 

 Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test digunakan 

untuk menguji pengujian ini (Ghozali, 2016). Menguji kelayakan 

model regresi maka hipotesis yang digunakan adalah : 

 Ho : Data empiris sesuai dengan model 

 Ha : Data empiris tidak sesuai dengan model 
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  Pengujian ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa tidak ada 

perbedaan antara data dengan model, maka model dapat dikatakan fit. 

Kriteria penilaiannya sebagai berikut : 

a. Hipotesis nol ditolak jika nilai statistik hosmer dan lemeshow’s 

goodness of fit test ≤ 0,05 yang artinya ada perbedaan signifikan 

antara data observasi dengan modelnya. 

b. Hipotesis nol diterima jika nilai statistik hosmer dan lemeshow’s 

goodness of fit test & gt; 0,05. Data observasinya cocok dengan 

model yang telah diterima. 

 4.4 Tabel Klasifikasi 2x2 

Nilai estimasi yang benar dan salah dihitung menggunakan 

tabel klasifikasi 2x2 (Ghozali, 2016). Baris harus berisi nilai 

observasi sesungguhnya dari variabel dependen sedangkan kolom 

harus berisi nilai prediksi dari variabel dependen. Semua kasus akan 

berada pada diagonal dengan tingkat peramalam 100% jika model 

sempurna (Ghozali, 2016). Presentase yang benar akan sama di 

kedua garis jika terjadi homokedastisitas. 

5. Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Hipotesis yang diuji di dalam penelitian merupakan hipotesis 

berarah sehingga untuk mengujinya digunakan pengujian one-tailed 

(Muniarti et al., 2013). Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

program software SPSS 23. 
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6. Intepretasi Hasil 

 Hasil intepretasi dari penelitian yaitu jika nilai signifikansi atau p-

value lebih kecil dari 0,05 dan koefisiennya positif maka hipotesis 

diterima yang artinya motivasi kualitas, motivasi karir dan motivasi 

ekonomi berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa untuk 

melanjutkan studi (Muniarti et al., 2013). Jika nilai signifikansinya lebih 

besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak atau jika t hitung lebih besar dari t 

tabel (1,645) dan berarah positif (β > 0), maka hipotesis diterima dan 

begitu juga sebaliknya (Muniarti et al., 2013). 

Selain itu, variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan akan menghasilkan odds ratio pada kolom Exp (B) 

menjauhi angka 1.(Muniarti et al., 2013).


