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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis jurusan Akuntansi pada Universitas Katholik Soegijapranata 

Semarang, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Universitas Islam Sultan 

Agung, dan Universitas Stikubank Semarang, sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi aktif semester enam angkatan 2015 

yang memiliki gambaran karir untuk masa depannya. 

Penelitian ini menggunakan mahasiswa akuntansi semester enam 

karena menurut penelitian Mbawuni dan Nimako (2015) menyatakan bahwa 

mahasiswa semester enam akan memasuki semester akhir dan telah 

menempuh semua mata kuliah dasar yang ada. Selain itu, mahasiswa 

semester enam telah memiliki gambaran dan perencanaan tentang masa depan 

karir yang akan dipilihnya, mahasiswa akuntansi dapat memilih untuk 

melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, langsung 

memasuki dunia kerja atau memilih untuk mengikuti ujian sertifikasi profesi.  

Besarnya populasi adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Besarnya Jumlah Populasi  

Universitas Mahasiswa Aktif 2015 

UNIKA 220  

UDINUS 204  

UNISSULA 273 

UNISBANK 317 

Total  1014 

Sumber: Lampiran 2 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode probabilitas sampling dengan pemilihan sampel secara acak. 

Metode probabilitas sampling ini merupakan teknik sampling yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk 

dipilih menjadi sampel, atau pengambilan sempel secara random atau acak.  

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan Pendapat 

Slovin 

n =  N 

1 + N e2 

  n = 1014 

  1 + 1014 (0,05)2 

  n = 286,84 
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Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 287. 

dimana : 

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Pemakaian rumus di atas mempunyai asumsi bahwa populasi 

berdistribusi normal. (Umar, 2001) 

 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

 Sumber dan jenis data penelitian ini menggunakan jenis data primer. 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang didapatkan langsung dari 

sumber tanpa perantara. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diolah 

sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.  

 

3.3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.3.1. Variabel Independen    

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen dalam suatu penelitian, baik secara positif atau negatif 

(Sekaran, 1992 dalam Sulistyanto dan Clara, 2012). Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi responden terhadap 
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accounting job outcomes, perceived ethical behavior of accounting people, 

accounting job requirements, professional training, perceived reputation 

of accounting people, feeling towards accounting profession, social value, 

accounting knowledge, dan self efficacy.  

3.3.1.1. Accounting Job Outcomes  

Accounting job outcomes merupakan persepsi responden 

terhadap hasil yang diperoleh dari pekerjaan di bidang akuntansi yang 

merupakan daya tarik utama untuk memberikan kepuasan dari hasil 

pekerjaannya atau harapan positif individu disekitar pekerjaannya. 

Pengukuran variabel Accounting job outcomes menggunakan 

pengukuran skala linkert dimulai dari skala 1 (sangat tidak setuju) 

sampai skala 5 (sangat setuju). Jadi, semakin tinggi hasil yang 

didapatkan, maka semakin baik persepsi mahasiswa terhadap 

Accounting job outcomes. 

3.3.1.2. Perceived Ethical Behavior of Accounting People   

Perceived ethical behavior of accounting people merupakan 

persepsi responden terhadap perilaku etis mengacu pada perilaku 

benar atau salah dari individu dalam organisasi, bisnis, dan 

masyarakat. Pengukuran variabel perceived ethical behavior of 

accounting people menggunakan pengukuran skala linkert dimulai 

dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai skala 5 (sangat setuju). 

Dalam variabel ini, pernyataan nomor 1, 2 dan 4 pengukurannya akan 

di recoding menjadi skala 1 (sangat setuju) sampai skala 5 (sangat 
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tidak setuju). Jadi, semakin tinggi hasil yang didapatkan, maka 

semakin memiliki ethical behavior.   

3.3.1.3. Accounting Job Requirements  

Accounting job requirements merupakan persepsi responden 

terhadap persyaratan kerja yang mengacu pada tuntutan sebuah tempat 

pekerjaan pada upaya individu, keterampilan, kompetensi untuk 

sukses dalam pekerjaan, dan biasanya terkandung dalam analisis 

pekerjaan. Persepsi mahasiswa dari persyaratan pekerjaan akuntansi 

dapat mempengaruhi pilihan karir di bidang akuntansi tergantung pada 

apakah mereka memegang persepsi positif atau negatif dari karir di 

bidang akuntansi. Pengukuran variabel Accounting job requirements 

menggunakan pengukuran skala linkert dimulai dari skala 1 (sangat 

tidak setuju) sampai skala 5 (sangat setuju). Jadi, semakin tinggi hasil 

yang didapatkan, maka semakin tinggi persepsi mahasiswa terhadap 

Accounting job requirements.  

3.3.1.4. Professional Training 

Pelatihan profesional merupakan persepsi mengenai pelatihan 

yang akan didapatkan yang akan membantu meningkatan kemampuan 

dan keahlian suatu profesi, tidak hanya itu pelatihan profesional juga 

merupakan suatu persiapan dan pelatihan yang harus dilakukan 

sebelum memulai suatu karir. Professional Training menggunakan 

pengukuran skala linkert dimulai dari skala 1 (sangat tidak setuju) 

sampai skala 5 (sangat setuju). Jadi, semakin tinggi hasil yang 
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didapatkan, maka semakin tinggi persepsi mahasiswa terhadap 

Professional Training 

3.3.1.5. Perceived Reputation of Accounting People  

Perceived reputation of accounting people merupakan 

persepsi responden mengenai reputasi profesi di bidang akuntansi 

yang didefinisikan sebagai sejauh mana individu memiliki citra positif 

dari rasa hormat dan pengakuan tinggi untuk karir di bidang 

akuntansi. Pengukuran variabel perceived reputation of accounting 

people menggunakan pengukuran skala linkert dimulai dari skala 1 

(sangat tidak setuju) sampai skala 5 (sangat setuju). Jadi, semakin 

tinggi hasil yang didapatkan maka semakin baik persepsi mahasiswa 

terhadap reputation of accounting people. 

3.3.1.6. Feelings Towards Accounting Profession  

Feeling towards accounting profession merupakan persepsi 

responden terhadap pekerjaan akuntansi yang bermanfaat, menarik, 

memberikan rasa keberhasilan, dan menyediakan jaminan finansial. 

Perasaan dan sikap merupakan dasar utama dari persepsi individu. 

Pengukuran variabel feeling towards accounting profession 

menggunakan pengukuran skala linkert dimulai dari skala 1 (sangat 

tidak setuju) sampai skala 5 (sangat setuju). Jadi, semakin tinggi hasil 

yang didapatkan maka semakin baik persepsi mahasiswa terhadap 

feeling towards accounting profession. 

 



35 

 

3.3.1.7. Social Value 

Nilai-nilai sosial berkaitan dengan pandangan masyarakat 

terhadap karir yang dipilih mahasiswa. Pengukuran variabel nilai-nilai 

sosial menggunakan pengukuran skala linkert dimulai dari skala 1 

(sangat tidak setuju) sampai skala 5 (sangat setuju). Jadi, semakin 

tinggi hasil yang didapatkan, maka semakin tinggi Social Value 

mahasiswa. 

 

3.3.1.8. Accounting Knowledge  

Accounting knowledge merupakan persepsi responden 

terhadap pengetahuan di bidang akuntansi yang diperoleh mahasiswa 

melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Pengukuran 

variabel accounting knowledge menggunakan pengukuran skala 

linkert dimulai dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai skala 5 

(sangat setuju). Jadi, semakin tinggi hasil yang didapatkan maka 

semakin tinggi Accounting knowledge mahasiswa.  

 

3.3.2. Variabel Intervening  

Variabel intervening merupakan variabel yang ada ketika variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen dan pengaruhnya pada variabel dependen 

(Sekaran, 1992 dalam Sulistyanto dan Clara, 2016).   
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3.3.2.1. Self Efficacy  

Self efficacy merupakan persepsi responden terhadap 

keyakinan dalam kemampuan seseorang untuk mengatur dan 

melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah 

pencapaian. Pengukuran instrumen ini terdiri dari tiga pernyataan.  

Pengukuran variabel self efficacy menggunakan skala linkert dimulai 

dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai  skala 5 (sangat setuju). 

Jadi, semakin tinggi hasil yang didapatkan maka semakin tinggi self 

efficacy mahasiswa.  

3.3.3. Variabel Dependen  

Variabel dependen merupakan variabel utama dalam suatu penelitian yang 

menjadi perhatian utama atau fokus utama peneliti dalam suatu penelitian 

(Sekaran, 1992 dalamSulistyanto dan Clara, 2016). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah persepsi responden terhadap niat untuk memilih karir di 

bidang akuntansi dan rekomendasi untuk berkarir di bidang akuntansi.  

3.3.3.1. Niat untuk memilih karir di bidang akuntansi (Intention)  

Niat adalah persepsi responden terhadap kemauan dan 

tekad untuk melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini merupakan 

persepsi responden terhadap niat untuk memilih karir di bidang 

akuntansi, mendapatkan jabatan karir di bidang akuntansi, dan 

mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan akuntansi. 

Pengukuran instrumen ini terdiri dari empat pernyataan. 

Pengukuran niat untuk memilih karir di bidang akuntansi diukur 
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dengan skala linkert dimulai dari skala 1 (sangat tidak setuju) 

sampai dengan skala 5 (sangat setuju). Jadi, semakin tinggi hasil 

yang didapatkan, maka semakin tinggi niat mahasiswa akuntansi 

untuk memilih karir di bidang akuntansi.  

 

3.3.3.2. Rekomendasi untuk berkarir di bidang akuntansi  

Rekomendasi untuk berkarir di bidang akuntansi 

merupakan persepsi responden terhadap hal-hal positif terhadap 

karir di bidang akuntansi dan merekomendasikan karir di bidang 

akuntansi untuk orang lain. Pengukuran instrumen ini terdiri dari 

dua pernyataan. Pengukuran ini menggunakan pengukuran skala 

linkert dimulai dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 

skala  5 (sangat setuju). Jadi semakin tinggi hasil yang didapatkan, 

maka semakin besar keinginan mahasiswa untuk 

merekomendasikan karir di bidang akuntansi kepada orang lain. 

 

3.4. Alat Pengumpulan Data 

Kuesioner terstruktur dikembangkan untuk survei. Item pertanyaan 

pada instrumen penelitian didasarkan pada studi sebelumnya dan dimodifikasi 

sesuai konteks penelitian. Instrumen kuesioner berisikan pertanyaan–

pertanyaan yang telah disediakan alternatif jawaban dengan menggunakan 

skala likert lima poin mulai dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, 

kode 1 sampai 5 masing-masing. Penyerahan kuesioner kepada subjek atau 



38 

 

responden penelitian dengan cara diberikan langsung menemui para 

responden di tempat mereka berada dan waktu pengumpulan pada seketika itu 

juga setelah kuesioner diisi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memastikan responden yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

yaitu bahwa hanya mahasiswa akuntansi aktif angkatan 2015 yang ikut serta 

dalam pengisian instrumen kuesioner. Dengan diserahkan langsung, 

diharapkan juga jumlah keseluruhan kuesioner yang dikumpulkan atau 

diterima kembali jumlahnya sama atau tidak jauh berbeda pada saat waktu 

penyebaran. 

Satu bagian dari kuesioner berisi data demografi responden (Nama, 

Nim, Jenis Kelamin, Usia, Asal Universitas, Angkatan, Pilihan Karir). Bagian 

lain memiliki item persepsi dan faktor karir-pilihan yang berhubungan 

dengan pekerjaan. Dalam semua, ada sebelas konstruksi (atau dimensi) dan 

42 item pengukuran. Delapan dari mereka variabel independen dari niat untuk 

mengejar karir akuntansi, yaituaccounting job outcomes, accountants’ ethical 

behavior, accounting job requirements, Accounting professionals, feeling 

about accounting profession, Social values, accounting knowledge, self 

efficacy. Dua variabel lainnya adalah variabel dependen yaitu niat untuk 

mengejar karir akuntansi dan rekomendasi dari profesi akuntansi.  

 

3.5. Alat Analisis Data 

Penelitian ini mengukur variabel - variabel menggunakan instrument 

kuesioner maka untuk mengetahui kualitas dari data diperlukan pengujian 
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yaitu melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan apakah instrument kuesioner yang digunakan telah valid dan 

reliabel.   

 

 

3.5.1. Uji Validitas 

Uji validitas menunjukan seberapa nyata suatu pengujian mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Jogiyanto, 2013). Uji validitas dilakukan 

untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011 dalam 

Maharani, 2016). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkapakan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Mengukur validitas pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara melakukan pengujian Pearson Product Moment. Uji 

signifikansi validitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung 

dengan r table (Ghozali, 2006 dalam Yudhantoko, 2013). 

Kriteria pengujian validitas :  

a. Jika r hitung > r tabel, maka pengujian dikatakan valid  

b. Jika r hitung < r tabel, maka pengujian dikatakan tidak valid  

3.5.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari 

pengukurannya (Jogiyanto, 2013). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau 
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stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas akan dilakukan dengan 

uji statistik Cronbach Alpha (Ghozali, 2006 dalam Sulistiani, 2012). Jadi, 

semakin tinggi nilai Cronbatch Alpha maka tingkat reliabilitas data 

semakin baik dan instrumen semakin handal.  

Kriteria pengujian reliabilitas :  

a. Jika cronbatch alpha > 0,6, maka bersifat reliabel  

b. Jika cronbatch alpha < 0,6, maka bersifat tidak reliabel  

 

3.6.  Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis 

3.6.1. Pengujian Regresi Linier Berganda 

Pengujian regresi linier berganda digunakan untuk menguji H1 

sampai dengan H7. Pengujian regresi linier berganda ini digunakan untuk 

mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Dalam 

analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel 

atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan independen (Ghozali, 2006 dalam Sulistiani, 2012). Karena 

terdapat lebih dari dua variabel, hubungan linier dapat dinyatakan dalam 

persamaan regresi linier berganda. Dalam analisis regresi linier berganda 

ini, hipotesis dinyatakan diterima apabila t tabel lebih besar daripada t 

hitung, Dalam pengolahan data, proses perhitungan regresi menggunakan 

program SPSS 17.0 (Statistical Product and Service Solutions). Persamaan 

yang diperolehdalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut: 
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I = a + β1AJO + β2PAEB+ β3AJR+ β4PT+ β5ROAP+ β6FAAP+ β7SV+ e 

 

Dimana : 

I = Intention (Niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi) 

AJO = Accounting Job Outcomes 

PAEB = Perceived Accountants’ Ethical Behavior 

AJR = Accounting Job Requirements 

PT = Professional Training 

ROAP = Reputation of Accounting Profession 

FAAP = Feeling about accounting profession 

SV = Social Values 

α   = Konstanta 

β  = Koefisien Regresi 

e   =  Error 

3.6.2. Pengujian Variabel Mediasi 

Pengujian variabel mediasi digunakan untuk menguji H8. Variabel 

mediasi adalah sebuah variabel yang menjelaskan hubungan atau membuat 

sebuah hubungan sebab akibat diantara variabel-variabel lainnya. 

Pengujian mediasi menyiratkan hipotesis kasual dimana sebuah variabel 

independen mempengaruhi variabel mediator, dan variabel mediator 

mempengaruhi variabel dependen (Holland, 1988; Sobel, 1990 dalam 

Murniati, Monika Palupi, 2015).Dalam pengolahan data, proses 

perhitungan moderating menggunakan program SPSS 17.0 (Statistical 
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Product and Service Solutions). Persamaan yang diperoleh dalam analisis 

data tersebut adalah sebagai berikut: 

Persamaan 1 : SE = a + βAk + e 

Persamaan 2 : I = a + βAk + e 

Persamaan 3 : I = a + β1Ak + β2SE + e 

 

Dimana : 

I = Intention (Niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi) 

Ak = Accounting Knowledge 

SE = Self Efficacy 

α  = Konstanta 

β  = Koefisien Regresi 

e   =  Error 

Dalam pengujian moderating ini, hipotesis dinyatakan diterima apabila : 

1. Accounting Knowledge berhubungan signifikan dengan Intention 

2. Acoounting Knowledge berhubungan signifikan dengan Self Efficacy 

3. Self Efficacy berhubungan signifikan dengan Intention, dengan tetap 

memasukan Accounting Knowledge dalam pengujian hubungan Self 

Efficacy dan Intention 

4. Hasil pengujian Sobel tes harus signifikan 

3.6.3. Pengujian Regresi Linier Sederhana 

Pengujian regresi linier sederhana digunakan untuk menguji H9. 

Pengujian regresi linier sederhana ini digunakan untuk mengukur kekuatan 
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asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Dalam analisis regresi, 

selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel juga sebagai 

kajian antara satu variabel yang disebut variabel diterangkan (the 

explainded variable / dependent) dengan satu atau lebih variabel yang 

menerangkan (the explanatory /  independent) (Gujarati, 2012 dalam 

Murniati, Monika Palupi, 2015). Karena terdapat variabel dependen dan 

variabel independen, maka hubungan linier dapat dinyatakan dalam 

persamaan regresi linier sederhana. Dalam analisis regresi linier sederhana 

ini, hipotesis dinyatakan diterima apabila t tabel lebih besar daripada t 

hitung. Dalam pengolahan data, proses perhitungan regresi menggunakan 

program SPSS 17.0 (Statistical Product and Service Solutions). Persamaan 

yang diperoleh dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut: 

R= α + βI + e 

Dimana : 

R = Rekomendasi untuk berkarir dibidang akuntansi 

I = Intention (Niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi) 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

e   =  Error 
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3.6.4. Uji Asumsi Klasik 

3.6.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji H1 sampai dengan 

H9. Uji normalitas ini digunakan untuk menguji baik variabel 

dependen dan variabel Independen memiliki distribusi yang normal 

(Yudhantoko, 2013). Metode yang handal untuk melihat normalitas 

residual adalah dengan probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi yang normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual 

akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual 

normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2006 dalam Sulistiani, 2012). 

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

uji statistik non-parametrik Kolmogorov-smirnov (K-S). Jika 

signifikansi < 0.05 maka data  terdistribusi tidak normal dan jikalau > 

0.05 maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2005 dalam Andersen, 

2012).  

3.6.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji H1 sampai 

dengan H9. Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Apabila variabel 
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independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2005 dalam Astuti, 2014). Model regresi dinyatakan bebas dari 

heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05 

3.6.4.3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji H1 sampai 

dengan H8, dan khusus H8 uji multikolinearitas ini dilakukan pada 

persamaan 3. Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui 

kolerasi antar variabel-variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian (Astuti, 2014). Dalam model regresi dikatakan tidak 

terdapat masalah multikolinearitas jika nilai VIF (varience inflation 

factor) lebih kecil dari 10 dan memunyai angka tolerance lebih besar 

dari 0,10 (Murniati, Monika Palupi, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 


