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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah persepsi etis mahasiswa akuntansi Unika 

Soegijapranata Semarang. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di perguruan 

tinggi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, terletak di Jalan Pawiatan 

Luhur IV / 1 Bendan Duwur Semarang 50234. 

3.2.Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif akuntansi tahun 

ajaran 2018/2019 yang memiliki masa studi normal (4 tahun atau 8 semester) 

di Universitas Katolik Soegijapranata yang memenuhi kriteria penelitian dan 

berjumlah 546 mahasiswa. Berikut merupakan tabel rincian dari populasi dan 

sampel : 

Tabel 3.1. 

Mahasiswa yang Memenuhi Kriteria Penelitian 

Angkatan Jumlah Mahasiswa 

2015 200 

2016 179 

2017 167 

Total 546 

Sumber : Pengajaran program studi akuntansi, 2018 

Sampel dalam penelitian diambil dengan menggunakan metode random 

sampling di mana random sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

dengan jumlah sampel yang sesuai proporsinya berdasarkan populasi yang 
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ada. Adapun sampel penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus 

Slovin yaitu :  

 

 231 

Keterangan:  

 N : jumlah populasi  

 n : jumlah sampel  

 d : tingkat presisi yang diharapkan tidak menyimpang, 5 % 

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui sampel minimal penelitian 

sebanyak 231 orang mahasiswa aktif akuntansi tahun ajaran 2018/2019 yang 

memiliki masa studi normal dan memenuhi kriteria penelitian di Unika 

Soegijapranata Semarang, dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.2. 

Jumlah Proporsi Sampel 

Angkatan Jumlah Mahasiswa Proporsional Sampel Minimal 

2015 200 84.61538462 85 

2016 179 75.73076923 78 

2017 167 70.65384615 71 

Total 546 231   

Sumber : Pengajaran program studi akuntansi, 2018 

3.3.Metode Pengumpulan Data 

3.3.1.Jenis dan Sumber Data 

  1
2



dN

N
n

  
8668076 , 230 

1 05 . 0 

546 
 2  
 546   
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan 

sumber data primer yang diambil secara langsung dari responden yaitu 

mahasiswa aktif akuntansi tahun ajaran 2018/2019 di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan cara menyebar kuesioner melalui google form. 

3.3.2.Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah strategi opini 

dan teknik survei dengan membagikan kuesioner secara langsung. 

Strategi opini berarti bahwa data yang dikumpulkan berasal dari opini 

mahasiswa atau bisa dikatakan berasal dari opini sampel. Opini tersebut 

dikeluarkan melalui pengisian kuesioner yang ada.   

3.3.3.Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan melalui google form. 

Kuesioner terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berisikan data 

pribadi yang harus diisi responden dengan memberikan tanda centang 

pada salah satu kolom. Bagian kedua berisikan persepsi etis mahasiswa 

akuntansi, responden melingkari salah satu kolom yang sudah 

disediakan. Kemudian bagian ketiga tingkat religiusitas mahasiswa, 

responden diminta untuk melingkari salah satu pilihan jawaban yang 

tersedia. 

3.3.4.Pengujian Alat Pengumpulan Data 
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Dalam penelitian ini digunakan pengujian alat pengumpulan data 

berupa kuesioner dengan : 

3.3.4.1.Uji Validitas 

 Uji ini digunakan untuk mengukur kebenaran atau valid 

tidaknya kuesioner. Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai 

cronbach alpha if item deleted lebih kecil dari nilai cronbach 

alpha instrument. 

3.3.4.2.Uji Reliabilitas 

 Uji ini digunakan untuk mengukur kuesioner sebagai 

indikator dari variabel. Kuesioner tersebut dikatakan reliable jika 

jawaban responden konsisten dari waktu ke waktu. Data dapat 

dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha nya tinggi. 

3.4.Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1.Variabel Independen 

3.4.1.1.Faktor Lingkungan (The Environment) 

3.4.1.1.1.Pendidikan Etika 

 Pendidikan etika bisnis dan profesi merupakan studi 

tentang praktik dalam organisasi dan untuk menentukan 

apakah praktik-praktik ini dapat diterima atau tidak. 

Pendidikan etika yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah sudah atau belumnya mahasiswa akuntansi 

mengambil mata kuliah etika bisnis dan profesi. 

Mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah etika 
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bisnis cenderung lebih etis daripada mahasiswa yang 

belum mengambil mata kuliah etika bisnis. 

  Mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah 

etika bisnis diberi skor 0, sedangkan mahasiswa yang 

sudah mengambil maupun sedang mengambil mata 

kuliah etika bisnis diberi skor 1. 

3.4.1.1.2.Religiusitas 

 Religiusitas merupakan aturan-aturan dan 

kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan 

dilaksanakan oleh pemeluknya dan semua itu berfungsi 

untuk mengikat seseorang atau sekelompok orang 

dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan 

alam sekitarnya (Ismail, 2009). Religiusitas yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat 

religiusitas mahasiswa. Mahasiswa yang patuh dan 

melaksanakan kewajiban serta aturan dalam hubungan 

dengan Tuhan cenderung lebih etis. 

Tingkat religiusitas mahasiswa diukur 

menggunakan skala likert 1 yang menunjukkan tidak 

religius sampai 5 yang menunjukkan religius. Skala 

likert tersebut dimulai dengan skala 1 (sangat tidak 

setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 

(setuju), dan skala 5 (sangat setuju) dengan 
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menggunakan kuesioner milik (Wati & Bambang 

Sudibyo, 2016). 

3.4.1.2.Faktor Individu (The Invidividual) 

3.4.1.2.1.Gender 

 Gender yang dimaksud dalam penelitian ini 

berdasarkan teori nature yaitu teori yang mengandaikan 

bahwa peran laki-laki dan perempuan, merupakan peran 

yang telah digariskan oleh alam (Purnomo, 2012). Laki-

laki cenderung tidak suka dikoreksi dan tidak sabar 

untuk mendengarkan orang lain. Sedangkan perempuan 

cenderung menghargai, menaruh perhatian pada hidup 

bersama yang selaras, bekerja sama, senang 

mendengarkan orang lain bercerita dan empatik saat 

mendengarkan orang lain bercerita. Sehingga, 

mahasiswa perempuan cenderung lebih etis daripada 

laki-laki.  

Pada penelitian ini, laki-laki diberi skor 0 dan 

perempuan diberi skor 1. 

3.4.1.2.2.Performa Akademik 

 Performa akademik dalam penelitian ini dilihat dari 

indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Indeks Prestasi 

Kumulatif adalah angka yang menunjukkan prestasi 

seseorang dalam belajar selama masa perkuliahan. 
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Semakin tinggi IPK mahasiswa, semakin tinggi pula 

persepsi etis nya. Sehingga mahasiswa yang memiliki 

IPK yang tinggi cenderung lebih etis. 

 IPK digolongkan menjadi 3 berdasarkan buku 

pedoman akademik Unika Soegijapranata, yaitu 0.00-

1.99, 2.00-2.99, 3.00-4.00. Dalam penelitian ini 

mahasiswa yang mempunyai IPK 0.00-1.99 diberi skor 

0, mahasiswa yang mempunyai IPK 2.00-2.99 diberi 

skor 1, dan mahasiswa yang mempunyai IPK 3.00-4.00 

diberi skor 2. 

3.4.1.2.3.Pengalaman Kerja 

 Pengalaman kerja adalah pembentukan pengetahuan 

dari suatu pekerjaan yang pernah dialami baik yang 

sudah lama maupun yang baru saja terjadi. Pengalam 

kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sudah 

pernah atau belum pernah seseorang mahasiswa 

memiliki pengalaman kerja. Mahasiswa yang sudah 

pernah atau sedang bekerja cenderung lebih etis 

daripada yang belum mempunyai pengalaman bekerja. 

Pada penelitian ini, mahasiswa yang belum pernah 

bekerja diberi skor 0 dan mahasiswa yang sedang atau 

pernah bekerja diberi skor 1. 

3.4.2.Variabel Dependen 
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3.4.2.1.Perspesi Etis 

 Persepsi adalah tindakan memilih, mengatur, menyimpan, 

dan menafsirkan rangsangan ke dalam gambaran dunia yang 

bermakna dan koheren, dalam penelitian ini rangsangan yang di 

maksud adalah etika (Gibson, 2012). Persepsi etis merupakan 

pandangan seseorang tentang baik atau buruknya suatu perilaku 

atau tindakan. Dalam penelitian ini persepsi etis diukur 

menggunakan skala likert 1 yang menunjukkan etis sampai 5 

yang menunjukkan tidak etis. Skala likert tersebut dimulai 

dengan skala 1 menunjukkan sangat tidak setuju, skala 2 

menunjukkan tidak setuju, skala 3 menunjukkan netral, skala 4 

menunjukkan setuju, dan yang terakhir skala 5 menunjukkan 

sangat setuju. Dalam penelitian ini instrument menggunakan 

milik (Wati & Bambang Sudibyo, 2016). 

3.5.Desain Analisis Data Atau Uji Hipotesis 

3.5.1.Menyatakan Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini memiliki arah dengan kata lain 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan satu sisi atau one tailed. 

Hipotesis ini dikembangkan berdasarkan teori, logika pikir, serta bukti-

bukti empiris yang ada. Hipotesis yang ada dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

a. H01 : b1 ≤ 0 : Pendidikan etika tidak berpengaruh positif 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi  
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Ha1 : b1 > 0 : Pendidikan etika berpengaruh positif terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi 

b. H02 : b2 ≤ 0 : Gender tidak berpengaruh positif terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi  

Ha2 : b2 > 0 : Gender berpengaruh positif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi 

c. H03 : b3 ≤ 0 : Religiusitas tidak berpengaruh positif terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi 

Ha3 : b3 > 0 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi 

d. H04 : b4 ≤ 0 : Performa akademik tidak berpengaruh positif 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi 

Ha4 : b4 > 0 : Performa akademik berpengaruh positif terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi 

e. H05 : b5 ≤ 0 : Pengalaman kerja tidak berpengaruh positif 

terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi 

Ha5 : b5 > 0 : Pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap 

persepsi etis mahasiswa akuntansi 

3.5.2.Memilih Pengujian Statistik 

  Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear 

Berganda. Gujarati (2012) mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian 

terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang 

diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau lebih variabel 
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yang menerangkan (the explanatory) (Murniati et al., 2013). Regresi ini 

digunakan untuk tujuan estimasi dan prediksi. Namun, sebelumnya 

penelitian ini harus lolos dari Uji Asumsi Klasik sebagai syarat 

pelaksanaan Regresi Linear Berganda. Uji Asumsi Klasik yang 

digunakan yaitu : 

3.5.2.1.Uji Normalitas 

 Uji normalitas ini gunakan untuk mengetahui apakah data 

yang dikumpulkan sudah berdistribusi normal. Pengujian 

normalitas ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov Goodness of 

Fit test untuk setiap variabel yang ada (Wati & Bambang 

Sudibyo, 2016). Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika 

sig > 0,05. 

3.5.2.2.Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas terjadi jika variabel independen 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. 

Dikatakan baik jika model regresi tidak terjadi heteroskedasitas 

atau dapat dikatakan homoskedastisitas. Diuji menggunakan uji 

Glejser, apabila sig > 0,05 maka tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas. 

3.5.2.3.Uji Multikolinearitas 

 Pengujian ini menggunakan uji regresi yang berpedoman 

pada nilai Variance Inflation Factor serta koefisien korelasi pada 

variabel bebas. Model regresi dikatakan baik jika tidak terjadi 
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multikolinearitas. Jika VIF < 10 dan nilai tolerance < 1 maka 

model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas dan dapat 

digunakan dalam penelitian menurut (Murniati et al., 2013). 

 Gambar model dari regresi berganda dalam penelitian ini dapat di 

lihat pada gambar berikut : 

Gambar 3.1. 

Model Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data sebelum diolah, 2018  

 

Persamaan dari regresi berganda dalam penelitian ini adalah :  

PE = a + 𝛽1P + 𝛽 2R + 𝛽 3G + 𝛽 4PA+ 𝛽5PK + e 

 Keterangan : 

   PE = Persepsi Etis 

   a = konstanta  

Pendidikan Etika 

Persepsi Etis 

Gender 

Religiusitas 

Performa Akademik 

Pengalaman Kerja 
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   P = Pendidikan Etika 

   R = Religiusitas 

   G = Gender 

   PA = Performa Akademik 

   PK = Pengalaman Kerja 

  e = error 

3.5.3.Memilih Tingkat Keyakinan 

 Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

95%, sehingga penelitian ini memiliki tingkat error atau kesalahan 

sebesar 5%. 

3.5.4.Menghitung Nilai Statistik 

3.5.4.1.Uji Koefisien Regresi dengan Uji t  

Menurut (Murniati et al., 2013) uji t menunjukkan seberapa 

besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen. Variabel independen dikatakan berpengaruh 

terhadap variabel dependen jika nilai t hitung > nilai t tabel. 

3.5.5.Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

 Nilai Uji Kritis ini dicari menggunakan bantuan program SPSS 

untuk menganalisis. 
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3.5.6.Menginterpretasikan Hasil 

Hipotesis diterima jika hasil statistik-t hitung > statistik-t tabel atau 

nilai sig. < 0,05 , sedangkan hipotesis ditolak jika statistik-t hitung < 

statistik-t tabel atau nilai sig. > 0,05 (Hartono, 2013). 

 

 

  


