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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

3.1.1 Objek dan Lokasi Penelitian  

Objek penelitian ini adalah minat mahasiswa untuk mengikuti ujian 

CPA yang berlokasi penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata 

3.1.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa S1 program studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijaranata. Populasi ini 

diambil karena mengingat bahwa mahasiswa akuntansi yang masih aktif 

menjadi subjek yang dianggap relevan sebagai akuntan publik dengan gelar 

CPA. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa S1 jurusan akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata yang telah mendapatkan mata kuliah 

pengauditan. 

Metode dalam pengumpulan sampel ini adalah menggunakan rumus 

Slovin. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan penelitian tidak dapat 

menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya. Sebaliknya, sampel 

yang terlalu besar dapat mengakibatkan pemborosan biaya penelitian. Salah 

satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah 

menggunakan rumus Slovin menurut Sevilla (dalam Husein Umar 2004;78), 

sebagai berikut: 
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n: Jumlah Sampel 

N: Jumlah Populasi 

e: Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance) 

Jumlah populasi yang dipakai adalah mahasiswa angkatan 2014-2017 

yang berjumlah 581 mahasiswa, dan tingkat kesalahan yang dipakai adalah 

0,10 atau 10% maka jumlah sampel yang digunakan adalah: 

  
   

             
 = 236,9 maka dibulatkan menjadi 237 

Maka dari perhitungan tersebut kita mendapatkan sampel yang sesuai 

sebanyak 237 sampel dari 581 populasi. Penelitian ini dalam pengumpulan 

data dengan teknik survey, yaitu metode pengumpulan data primer dengan 

memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada responden individu 

3.1.3 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer sendiri adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data. 

Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban langsung dari responden 

mengenai tingkat kebutuhan yang mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata dalam mengikuti ujian CPA  

3.1.4 Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data angket/kuesioner, 

pertanyaan yang diajukan tentang tingkat kebutuhan terhadap minat 

mahasiswa akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata dalam mengikuti 

ujian CPA, kuesioner diisi dengan menggunakan penilaian linkert. 
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3.1.5 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini adalah 

dengan teknik survey yaitu dengan cara mengumpulkan data primer dengan 

cara memberikan pertanyaan pertanyaan kepada responden individu.  

3.1.6 Uji Instrumen Penelitian  

Dalam suatu penelitian data harus diuji ke-validitasannya, Hal ini 

dikarenakan data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan 

berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Valid tidak data menentukan 

kualitas dari data yang diuji. Menguji instrument penelitian ini menggunakan 

pengujian Validitas dan Realibilitas : Cronbach Alpha karena variabel 

independen yang dipakai dinilai menggunakan skala linkert 

3.1.7 Validitas dan Realibilitas 

Model pengujian Cronbach Alpha menunjukan validitas indicator 

dengan ketentuan Indicator dinyatakan valid ketika indicator tersebut memiliki 

nilai Cronbach Alpha if item deleted yang lebih kecil dari nilai Cronbach 

Alpha instrument, sedangkan indicator yang memiliki nilai lebih besar 

dinyatakan tidak valid.(Monika P, 2013;34) 

Kriteria penilaian realibilitas terlihat bahwa semakin tinggi nilai 

Cronbach Alpha  maka tingkat realibilitas data semakin baik atau dapat 

dikatakan instrument semakin handal. Menurut Rainsch (dalam Monika 

2013;34) Skala pengujian Cronbach Alpha  apabila intervalnya lebih besar 

dari 0,9 maka realibilitas sempurna, apabila intervalnya 0,7-0,9 maka 

realibilitas tinggi, apabila intervalnya 0,5-0,7 maka realibilitas moderat, 

sedangkan apabila intervalnya kurang dari 0,5 maka realibilitas rendah  
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3.1.8 Analisis regresi  logistik  

Analisis regresi logistik memiliki tujuan yang sama dengan analisis 

diskriminan, hanya lebih terbatas dengan pengkategorian variabel dependen, 

karena hanya terdiri dari dua kategori. Analisis regresi Logistic tidak perlu 

adanya pengujian normalitas data, atau dapat dikatakan bahwa meskipun data 

tidak normal maka proses pengujian tetap dapat dilakukan, meskipun 

demikian model Logistic akan memberikan hasil yang lebih baik jika data 

memiliki distribusi normal.  (Monika P, 2013;157) 

Persamaan untuk regresi Logistic sebagai berikut 

  
 

   
                  

Ln = Logaritma Natural 

p = probabilitas 

intepretasi hasil dari analisis regresi Logistic 

a) Output dari regresi Logistic terdiri dari block 0 dan block 1. Block 

0, regresi hanya dengan menggunakan konstanta, sedangkan pada 

blok 1 sudan memasukkan variabel independen. (Monika P 

2013;161) 

b) Output classification table  

Pada  output Classification Table yang perlu diperhatikan pada 

kolom overall percentage dan perbandingan antara kedua nilai 

untuk melihat terdapat atau tidak masalah homoskedastisitas. 

(Monika P 2013;162) 

c) Output Variables in equation 
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Pada tabel Variables in equation melihat pada kolog signifikansi, 

apabila pada kolom sig. menunjukkan nilai lebih besar dari 0,5 

maka model signifikan dan menolak H0, apabila menunjukkan 

nilai lebih kecil dari 0,5  maka model tidak signifikan dan 

menerima H0. (Monika P 2013;162) 

d) Output Omnibus test 

Pada output omnimbus test melihat pada hasil uji Chi-Square pada 

kolom signifikan apabila lebih kecil dari 0,05 maka mengindikasi 

bahwa model signifikan dan dapat digunakan untuk proses 

berikutnya. (Monika P 2013;163) 

e) Output Cox-Snell R2 dan Nagelkerke R 

Kedua output ini memiliki analogi sama dengan nilai R-Square 

pada regresi linier, output ini menyatakan banyaknya variansi data 

yang dapat dijelaskan oleh model dan diluar model. (Monika P 

2013;163) 

f) Output Hosmer and Lemeshow Goodness-Fit Test 

Pada output ini menghasilkan nilai untuk melihat model yang 

dibangun mampu atau tidak untuk menjelaskan data atau dengan 

kata lain mengetahui terdapat atau tidak terdapat perbedaan 

klasifikasi. Kolom yang dilihat pada Chi-Square apabila lebih 

besar dari 0,05 maka model mampu untuk menjelaskan data atau 

tidak dapat perbedaan klasifikasi. (Monika P 2013;164) 

g) Output Classification Table 

Output ini menjelaskan bahwa seberapa besar model yang ada 

memiliki kemampuan untuk mengklasifikasikan dengan benar yang 



 
 

61 
 

nantinya akan dikatakan model ini baik atau tidak. (Monika P 

2013;164) 

h) Output Variables In The Equation  

Output ini menunjukkan nilai signifikansi berdasarkan Wald 

Statistic. Variabel akan dikatakan mampu menjadi variabel penentu 

jika signifikansinya kurang dari alpha. (Monika P 2013;165) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


