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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Populasi  

Populasi adalah seperangkat unit yang menjadi perhatian peneliti , 

populasi tersebut tidak selalu orang namun dapat juga objek, transaksi 

peristiwa yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono,1999). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah mahasiswa Akuntansi aktif Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang angkatan  2014, 2015  yang sudah mengambil mata kuliah etika 

bisnis .Jumlah mahasiswa akuntansi angkatan 2014 yang sudah mengambil 

mata kuliah etika bisnis  sebanyak 187 orang dan angkatan 2015 sebanyak 

204 orang  

3.2  Sampel 

Sampel adalah  sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representative (Sugiyono,1999) .Pengambilan sample yang ada pada penelitian 

ini menggunakan metode purposive sampling.Menurut Jogiyanto ( 2013:98) 

purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel yang ada pada 

populasi yang berdasarkan pada kriteria tertentu.ini dilihat dari adanya suatu 

pertimbangan tertentu. Hal ini dipilih sesuai dengan kriteria sample yang 

dikehendaki oleh peneliti sendiri. Kriteria sample yang digunakan  yaitu: 

1. Mahasiswa Akuntansi Unika Soegijapranata angkatan  2014 dan 2015 

2. Mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah etika bisnis  
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3. Mahasiswa yang mau untuk mengisi kuesioner yang diberikan oleh 

peneliti serta mau  memberikan informasi yang  dibutuhkan  oleh 

peneliti.  

 

Tabel 3.1 

Jumlah sampel mahasiswa akuntansi angkatan  2014 dan 2015  

No Angkatan Jumlah Mahasiswa 

yang sudah 

mengambil mata 

kuliah etika bisnis 

Jumlah 

Mahasiswa yang 

bersedia mengisi 

kuesioner 

1 2014 187 93 

2 2015 204 108 

 Jumlah 391 201 

 Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data  

Penelitian yang dilakukan ini diperoleh dengan menggunakan metode 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden individu yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian 

tanpa adanya pihak perantara . Dimana peneliti sebelumnya akan memberikan 

penjelasan mengenai kasus skandal dan kemudian akan membagikan secara 

langsung kuesioner lalu mengumpulkan kuesioner yang sudah diisi tersebut 

secara langsung. Hal itu untuk menghindari adanya kuesioner yang tidak 

kembali maupun tidak diisi.  Kuesioner tersebut berisi nilai (skor) yang 

diberikan kepada responden  atas jawaban pertanyaan –pertanyaan yang 

terdapat dalam kuesioner mengenai identitas diri responden dan pertanyaan 
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mengenai pengaruh faktor idealisme, relativisme,gender, love of money, tingkat 

pengetahuan mahasiswa akuntansi mengenai persepsi etis mereka terhadap 

skandal etis yang di lakukan oleh auditor dan corporate manager. Pada 

penelitian ini menggunakan strategi arsip (archival) yaitu mengumpulan data 

dengan analisis isi. Menurut  Jogiyanto (2013) analisis isi itu ,menganalisis data 

yang di dapat dari responden dan juga menganalisis penelitian-penelitian 

terdahulu serta mempelajari teori –teori yang terdapat di dalam buku-buku yang 

sesuai dengan masalah yang akan diteli oleh peneliti. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini termasuk dalam teknik survey 

atau di sebut dengan self administered survey yaitu merupakan metode 

pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan kepada responden 

individu. Sebelum menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa , peneliti 

memberikan presentasi penjelasan mengenai masalah yang terjadi pada kasus 

dari perusahaan yang mengalami skandal seperti Healthshouth  dan kemudian 

setelah dijelaskan baru peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden . 

Pertanyaan ini diajukan dengan berupa kuesioner yang di sebarkan oleh peneliti 

kepada para responden yaitu mahasiswa akuntansi Unika Soegijapranata.  
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3.4  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.4.1 Variabel Independen  (X) 

Variabel independen adalah suatu variabel yang mempengaruhi 

variabel  dependen. Variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Idealisme 

Idealisme merupakan persepsi responden terhadap sikap 

seseorang yang menganggap bahwa tindakan yang tepat atau 

benar akan memberikan suatu hasil yang sesuai atau 

diinginkan (Forsyth,1992). Pada penelitian ini menggunakan 

pengukuran skala linkert dengan skor 1 ( STS/Sangat Tidak 

Setuju) dan skor 5 (SS/Sangat Setuju). Jadi semakin tinggi 

skor idealisme maka menunjukan bahwa semakin tinggi 

tingkat idealisme mahasiswa mengenai skandal etis auditor 

dan corporate manager. 

2. Relativisme 

Relativisme merupakan persepsi responden terhadap suatu 

sikap yang menganggap bahwa adanya suatu penolakan 

terhadap nilai-nilai moral, serta menggangap bahwa tindakan 

moral itu tergantung dari sifat individu yang terlibat (Fitria, 

2014). Pada penelitian ini menggunakan pengukuran skala 

linkert dengan skor 1     (STS/Sangat Tidak Setuju) dan skor 5 

(SS/Sangat Setuju). Jadi semakin tinggi skor relativisme maka 
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menunjukan semakin tinggi tingkat relativisme mahasiswa 

mengenai skandal etis auditor dan corporate manager. 

3. Gender 

Gender merupakan suatu konsep analisis yang digunakan 

untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan 

dilihat dari sudut pandang non biologis ( Fitria,2014 ) .Dalam 

penelitian ini gender diukur dengan variabel dummy dengan 0 

(laki-laki) dan 1 ( perempuan) 

4. Love of money 

Love of money merupakan persepsi responden terhadap suatu 

tingkat kecintaan seseorang terhadap uang dan menganggap 

bahwa uang sangat penting bagi kehidupan (Tang & Chiu, 

2003). Penelitian ini mengukur variabel ini dengan 

menggunakan skala linkert dengan skor 1     (STS/Sangat 

Tidak Setuju) dan skor 5 (SS/Sangat Setuju). 

5. Tingkat pengetahuan 

Variabel ini mengukur mengenai tingkat pengetahuan 

mahasiswa akuntansi mengenai profesi akuntansi dan juga 

skandal-skandal yang terjadi dalam akuntansi. Tingkat 

pengetahuan ini diukur dengan 20 pertanyaan dengan dengan 

jawaban yang dianggap benar bernilai 1 dan salah bernilai 0 

.Jika sesuai jawabanya maka mahasiswa yang memiliki 

pengetahuan mengenai profesi akuntansi cukup tinggi maka 
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akan menilai bahwa skandal akuntansi yang terjadi pada 

auditor dan corporate manager itu negatif. 

3.4.2 Variabel Dependen (Y) 

Variable dependen  adalah suatu variable yang dipengaruhi oleh 

variable independen variable dependenya adalah: 

1. Persepsi/penilaian etis mahasiswa akuntansi mengenai 

skandal etis auditor dan corporate manager 

Penilaian/persepsi ini tergantung pada pendapat mahasiswa 

akuntansi pada tanggung jawab auditor pada skandal keuangan 

yang terjadi dengan diukur menggunakan 10 pertanyaan dari 

Cagle (2006)  yang menggunakan skala likert. Jika skor 1 

maka mahasiswa Sangat Tidak Setuju dan jika skor 5 

mahasiswa akan Sangat Setuju yang kemudian seluruh 

peryataan dalam variabel ini di recoding. Jadi semakin 

mahasiswa tidak setuju dengan pernyataan tersebut, maka 

dapat dikatakan persepsi etis mahasiswa akan skandal semakin 

baik. 
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3.5 Metode Analisis Data  

3.5.1 Uji validitas kuesioner  

Uji validitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk 

mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner dapat memastikan 

apakah sesuai dengan masalah yang diteliti saat ini , jadi metode ini 

digunakan untuk mengukur ketepatan setiap pertanyaan kuesioner 

atau indikator yang digunakan. Untuk itu untuk mengetahui apakah 

variable ini valid atau tidak  yaitu dengan melihat pada kolom 

correlated item .Corellation memiliki nilai yang dibandingkan dengan 

r table , memiliki tingkat signifikansi (a) sebesar 5%. Jika r > r table 

maka kuesioner tersebut dapat dikatakan valid sebaliknya jika < r 

table dapat dikatakan tidak valid (Ghozali,2006 dalam Nugroho,2008) 

3.5.2 Uji reliabilitas Kuesioner 

   Suatu kuesioner dikatakan reliable (andal) jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan di kuesioner konsisten dari waktu ke 

waktu ( Santoso, 2000 : 270). Uji reliabilitas ini berguna untuk mengukur 

adanya konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan kuesioner , dan 

melihat apakah kebenaran alat ukur tersebut. Suatu koesioner dikatakan 

reliable atau handal jika  cronbanch alpha (α) >  0,60 (Ghozali ,2006 

dalam Nugroho,2008) 
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3.6 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah suatu alat yang digunakan untuk 

menggambarkan suatu fenomena atau karakteristik dari data yang diteliti. 

Deskripsi dalam penelitian ini meliputi rata-rata, standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum,sum,range (Murniati, 2013) 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan suatu alat analisis yaitu regresi 

berganda, sehingga diperlukan alat analisis uji asumsi klasik yang terdiri 

dari : 

3.7.1. Uji Normalitas 

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji normalitas, uji 

ini berguna untuk mengetahui apakah suatu model regresi terdistribusi 

normal atau tidak .Jika distribusi data dalam regresi ini normal atau 

mendekati normal maka dapat dikatakan bahwa model regresi ini baik 

(Ghozali, 2016). Metode yang digunakan dalam uji ini adalah 

Kolmogorov-Smirnov (KS).  Jika nilai signifikansi  > 0,05 maka  data 

dikatakan berdistribusi normal.  

 

3.7.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ini memiliki berbagai macam variabel 

independen yang bervariasi terhadap data yang kita miliki.  Uji ini 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi suatu 

ketidaksamaan residual satu pengamatan dengan pengamatan yang 
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lainnya. Jika dalam keragaman residual tersebut tidak bersifat konstan 

, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut bersifat 

heteroskedastisitas.Pengujian dalam regresi ini dapat dideteksi dengan 

menggunakan Uji Glejser dimana uji ini dilakukan dengan meregresi 

variabel independen terhadap nilai absolute residual . Jika dalam nilai 

signifikansi dalam penelitian lebih besar daripada 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.7.3. Uji Multikoleniaritas 

 Untuk mendeteksi adanya mulitikolinearitas dengan melihat 

nilai VIF (Variance Inflation Factor) dari tiap-tiap variabel independen. 

Jika nilai VIF dekat dengan angka 1 ataupun mempunyai tolerance dekat 

dengan angka 1  maka dapat dikatakan tidak terdapat masalah 

multikolinearitas. Multikoleniaritas ini dapat dideteksi dengan 

menghitung koefisien korelasi ganda dan membandingkannya dengan 

koefisien korelasi antar variable bebas. Jika terjadi multikolinearitas 

dapat menyebabkan regresi tidak efisien atau penyimpangan besar ( 

(Murniati, 2013). 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Uji Model Fit  

Pada pengujian model fit  ini menggunakan Uji F dimana uji ini 

dapat menunjukan apakah semua variable bebas dalam model dapat 

berpengaruh terhadap variable dependen. Jika nilai F > 0,05 maka model 
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dianggap tidak fit  sehingga tidak dapat digunakan untuk menguji apakah 

variable independen berpengaruh terdapat dependen. Namun jika nilai  

signifikansi F< 0,05 maka dapat digunakan untuk menguji pengaruh 

independen terhadap dependen. 

3.8.2 Uji -T 

Uji –t atau uji sigmifikan parameter individual untuk menunjukan  

besarnya pengaruh variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen (Murniati,2013) Jika nilai t hitung lebih besar dari t 

tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima . 

3.8.3 Uji koefisien determinasi (adjusted R2) 

Uji ini yang umum digunakan untuk mengevaluasi model fit R-

square adalah 1 dikurangi rasio  validitas residual . ketika suatu 

variabilitas dari nilai sisa sekitar garis regresi relative dengan 

variablilitas terhadap keseluruhan  kecil, prediksi dari persamaan regresi 

baik. Dan uji ini dapat digunakan untuk mengukur apakah Variabel 

independen (X) dapat menerangkan variable dependen (Y) .Hal ini dapat 

dilihat dengan menggunakan nilai pada Adjusted R2 

3.9 Uji Hipotesis 

Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi 

berganda , ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu  

idealisme, relativisme , gender ,love of money,tingkat pengetahuan terhadap  

persepsi mahasiswa akuntansi mengenai skandal etis auditor dan corporate 
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manager. Pengujian hipotesis iini diuji pada tingkat signifikansi (α= 5%) . 

Sehingga penelitian ini muncul persamaan sebagai berikut: 

  

 Keterangan : 

 α   = konstanta 

 b  = koefisien regresi model 

X1 = idealisme 

X2 = relativisme 

X3 = gender (dummy) 

X4 = love of money 

X5 =  tingkat pengetahuan  

e = Kesalahan  random ( standard error) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


