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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif akuntansi 

semester ganjil tahun ajaran 2018/2019 di lingkup Kopertis Wilayah VI, Jawa 

Tengah dan yang sudah terakreditasi yaitu Universitas Katolik Soegijapranata, 

Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Islam Sultan Agung.  

Pada penelitian ini, menggunakan metode pengambilan sampel berbasis 

pada probabilitas dengan metode random sampling. Pengambilan jumlah 

sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin untuk mendapatkan 

batas minimum.  

n = 
𝑁

1+𝑁 𝑒2 

 

Keterangan =  

 n : ukuran sampel  

 N : ukuran populasi  

 e : kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir (5%) 

 

 Perhitungan menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut :  

         n = 
3577

1+3577𝑥 (0,05)2
 

          = 360 
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               Tabel 1 Sampel Penelitian 

Nama 

Perguruan 

Tinggi 

Agama Populasi Rumus Sampel Jumlah 

Minimal 

Sampel 

UNIKA Katolik 1083 (1083/3577)*360 109 

UKSW Kristen 1064 (1064/3577)*360 107 

UNISSULA Islam 1430 (1430/3577)*360 144 

TOTAL  3577  360 

Sumber : Data pelaporan tahun 2017/2018 (forlap.risetdikti.go.id) (Lampiran 1)  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui 

kuesioner tanpa melalui perantara pihak tertentu. Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh melalui perantara pihak tertentu, berupa data yang 

diperoleh dari forlap dikti, 2018 yang diunduh dari 

(https://forlap.ristekdikti.go.id/prodi/search) mengenai jumlah mahasiswa aktif 

program studi akuntansi angkatan 2015-2018 Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas Kristen Satya Wacana dan Universitas Islam 

Sultan Agung.  

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

3.3.1 Greed    

Greed merupakan variabel independen yang didefinisikan sebagai 

persepsi responden mengenai sifat dirinya yang kurang puas dengan 

nilai akademik yang dimiliki, tetapi untuk memenuhi kepuasan akan 

https://forlap.ristekdikti.go.id/prodi/search
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nilai akademik yang lebih baik lagi dengan melakukan cara yang salah. 

Variabel ini diukur menggunakan skala likert 5 point yaitu : 1 = Sangat 

tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat setuju. 

Semakin tinggi poin maka semakin tidak puas dengan nilai yang 

dimiliki sekarang, sehingga untuk memenuhinya melakukan cara yang 

salah. 

3.3.2 Opportunity  

Opportunity merupakan variabel independen yang didefinisikan 

sebagai persepsi responden mengenai situasi yang mendukung untuk 

melakukan tindakan mencontek sepanjang ujian. Variabel ini diukur 

menggunakan skala likert 5 point yaitu : 1 = Sangat tidak setuju, 2 = 

Tidak setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat setuju. Semakin tinggi 

poin maka semakin tinggi opportunity yang tersedia untuk melakukan 

kecurangan akademik.  

3.3.3 Need 

Need merupakan variabel independen yang didefinisikan sebagai 

persepsi responden mengenai kebutuhannya yang tinggi akan nilai yang 

tinggi. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 5 point yaitu : 1 = 

Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat 

setuju. Semakin tinggi poin maka semakin tinggi need akan nilai tinggi 

sehingga mendorong untuk melakukan kecurangan akademik.  
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3.3.4 Exposure   

Exposure merupakan variabel independen yang didefinisikan 

sebagai persepsi responden mengenai pemberian konsekuensi apabila 

melanggar aturan akademik. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 

5 point yaitu : 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Netral, 4 = 

Setuju, 5 = Sangat setuju. Kuisioner nomor 2 di recording. Semakin tinggi 

poin maka semakin tinggi exposure yang dilakukan oleh pihak kampus, 

sehingga membuat mahasiswa jera dan tidak melakukan kecurangan 

akademik.  

3.3.5 Integritas  

Integritas merupakan variabel independen yang didefinisikan 

sebagai persepsi responden terhadap tindakannya yang mencerminkan 

kejujuran.  Variabel ini diukur menggunakan skala likert 5 point yaitu : 1 = 

Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat 

setuju. Semakin tinggi poin maka mahasiswa semakin jujur di dalam 

tindakannya.  

3.3.6 Religiusitas 

Religiusitas merupakan variabel independen yang didefinisikan 

sebagai persepsi responden terhadap keterlibatan individu dengan agama 

yang dianutnya. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 5 point yaitu 

: 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat 

setuju. Semakin tinggi poin maka semakin erat keterlibatan individu dengan 

agama sehingga mahasiswa tidak melakukan kecurangan akademmik. 
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3.3.7  Kecurangan Akademik  

 Kecurangan akademik merupakan variabel dependen yang 

didefinisikan sebagai persepsi responden terhadap rendahnya tindakan 

kecurangan akademik. Variabel ini diukur menggunakan skala likert 5 point 

yaitu : 1 = Sangat tidak setuju, 2 = Tidak setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = 

Sangat setuju. Semua nomor dalam kuisioner ini di recording. Semakin tinggi 

poin maka tindakan yang dilakukannya melanggar aturan akademik.  

 

3.3 Obyek dan Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang dipilih peneliti adalah 

mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi angkatan 2015-2018 pada 

Universitas Swasta yang berbasis agama berdasarkan lingkup Kopertis 

Wilayah VI, Jawa Tengah yaitu Universitas Katolik Soegijapranata, 

Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Islam Sultan Agung. Lokasi 

peneliti yang digunakan pada peneliti ini adalah kampus Universitas Katolik 

Soegijapranata berada di jalan Pawiyatan Luhur IV/I Bendan Dhuwur, 

Semarang, Universitas Kristen Satya Wacana berada di jalan Diponegoro 

Nomor 52-60, Salatiga dan Universitas Islam Sultan Agung yang berada di 

jalan Kaligawe Raya, Genuk, Semarang.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
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3.5 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

yang berisi tentang pertanyaan tentang analisis pengaruh teori GONE, 

integritas dan religiusitas terhadap kecurangan akademik mahasiswa akuntansi 

Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Kristen Satya Wacana dan 

Universitas Islam Sultan Agung.  

 

 

3.6 Pengujian Alat Pengumpulan Data  

3.7.1   Uji Validitas   

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya (Jogiyanto, 2004). Uji validitas dimaksudkan untuk 

mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Murniati dkk., 2013. Data dalam penelitian akan dikatakan valid 

apabila nilai signifikan < 0,05.   

 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

alat pengukuran berupa kuesioner yaitu pengaruh teori GONE, 

Integritas dan Religiusitas terhadap kecurangan akademik yang 

digunakan dapat diandalkan. Kuesioner teori GONE, Integritas 
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dan Religiusitas terhadap kecurangan akademik dapat dikatakan 

reliabel apabila jawaban yang dipilih responden konsisten dari 

waktu ke waktu. Uji reabilitas menggunakan Cronbach Alpha. 

Instrument dalam penelitian dapat dikatakan reliabel apabila 

nilai Cronbach Alpha diantara 0,7-0,9 (Murniati dkk., 2013).  

 

 

3.8   Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis  

3.8.1  Menyatakan Hipotesis  

 Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis berarah (one-tailed), 

karena hipotesisnya memiliki arah positif dan negatif. Hipotesis dalam 

penelitian ini dikatakan berarah karena dikembangkan berdasarkan 

teori dan memiliki logika pikir yang baik bahwa didukung oleh hasil-

hasil riset sebelumnya.  

 

a. H01 : b1 ≤ 0  : Greed tidak berpengaruh positif terhadap        

kecurangan akademik  

       Ha1 : b1 > 0  : Greed  berpengaruh positif terhadap 

kecurangan akademik. 

b.   H02 : b2 ≤ 0  : Opportunity tidak berpengaruh positif   

terhadap kecurangan akademik.  

      Ha2 : b2 > 0  : Opportunity berpengaruh positif terhadap     

kecurangan akademik. 
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c. H03 : b3 ≤ 0  : Need tidak berpengaruh positif terhadap      

kecurangan akademik.  

Ha3 : b3 > 0  : Need berpengaruh positif terhadap  

kecurangan akademik. 

d. H04 : b4 ≥ 0  : Exposure tidak berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan akademik.  

      Ha4 : b4 < 0  : Expossure berpengaruh negatif terhadap   

kecurangan akademik. 

e. H05 : b5 ≥ 0  : Integritas tidak berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan akademik.  

Ha5 : b5 < 0  : Integritas berpengaruh negatif terhadap   

kecurangan akademik. 

f. H06 : b6 ≥ 0  : Religiusitas tidak berpengaruh negatif 

terhadap kecurangan akademik.  

Ha6 : b6 > 0  : Religiusitas berpengaruh negatif terhadap   

kecurangan akademik. 

 

3.8.2  Memilih Pengujian Statistik  

 Alat uji hipotesis menggunakan regresi linier berganda. Namun, 

sebelum melakukan regresi linier berganda harus lolos uji asumsi klasik, 

karena merupakan syarat dari regresi linier berganda. Uji yang sudah 

dipilih yaitu Uji Normalitas, Uji Heteroskeditas, Uji Multikolinearitas.  
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3.8.2.1 Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

yang dikumpulkan sudah berdistribusi normal. Normalitas dapat 

dideteksi dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

Goodmessof Fit Test. Data terdistribusi normal jika nilai 

signifikansi > 0,05 (Murniati dkk., 2013).  

  

3.8.2.2 Uji Heteroskedastisitas  

 Heteroskedastisitas merupakan situasi dimana 

keragaman variabel independen bervariasi pada data yang 

dimiliki. Diuji menggunakan uji Glejser, apabila siginifikasi > 

0,05, maka data bebas dari heteroskedastisitas (Murniati dkk., 

2013).  

 

3.8.2.3 Uji Multikolinearitas 

  Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen. Apabila nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10, maka model 

regresi bebas dari multikolinearitas (Murniati dkk., 2013).  

 

Pengujian statistik dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi yaitu regresi linear berganda. Menurut (Murniati 
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dkk, 2012) regresi linear adalah bentuk hubungan di mana 

variabel bebas X maupun variabel tergantung Y sebagai faktor 

yang berpangkat satu. Pengujian hipotesis dilakukan setelah 

lolos uji asumsi klasik, supaya hasil pengujian dapat 

diinterpretasikan dengan tepat. Bentuk persamaan regresi linier 

berganda yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :  

 

AF  =  α0 + α1 GR + α2 OPP + α3 ND + α4 EXP  

+ α5   IN + + α6   RG + e 

AF  = Academic Fraud  

α0    = Konstanta  

α1- α6 = Koefisien  

GR  = Greed   

OPP = Opportunity   

ND  = Need   

EXP = Exposure  

IN  = Integritas 

RG  = Religiusitas 

e  = Error  

  

3.8.3  Memilih Tingkat Keyakinan  

Dalam penelitian ini, tingkat keyakinan yang digunakan ini adalah 

95% sehingga tingkat kesalahan atau errornya (α) adalah 5%.   
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3.8.4 Menghitung Nilai Statistik 

 3.8.4.1       Uji F Regresi  

Menurut (Murniati dkk., 2013) uji F menunjukkan 

apakah semua variabel independen dalam model 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai 

signifikansi < 0,05 maka semua variabel independen 

berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.  

  

3.8.4.2       Uji R2 Garis Regresi  

Menurut (Murniati dkk., 2013) R-square adalah 1 

dikurangi dengan rasio variabilitas residual. Ketika 

variabilitas dari nilai sisa sekitar garis regresi relative 

terhadap variabilitas keseluruhan kecil, prediksi dari 

persamaan regresi baik. Apabila tidak ada hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen, maka rasio 

variabilitas sisa variabel dependen dengan varians aslinya 

adalah sama dengan 1,0.  

 

3.8.4.3     Uji Koefisien Regresi dengan Uji t  

Menurut (Murniati dkk., 2013) uji t menunjukkan 

seberapa besar pengaruh variabel independen secara 

individual terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan 
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dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. 

Apabila t hitung > t tabel maka hipotesis diterima. 

 

3.8.4.4    Mendapatkan Nilai Uji Kritis  

Hipotesis yang digunakan adalah hipotesis berarah (one-

tailed). Menurut (Murniati dkk., 2013) jika hipotesis berarah 

positif maka dilakukan pengujian sisi kanan dan jika hipotesis 

berarah negatif maka dilakukan pengujian sisi kiri. Uji t 

dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika 

t hitung > t tabel maka hipotesis diterima.   

 

3.8.4.5    Menginterpretasi Hasil  

    Ha diterima jika nilai signifikan t hitung > 1,645.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


