
    
 

31 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

3.1.1. Obyek  Penelitian 

Dalam penelitian ini, obyek penelitian yang dipilih untuk 

diteliti adalah mahasiswa aktif program studi akuntansidi tahun 

ajaran 2014 dan 2015 di: 

a. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

b. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

c. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 

d. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

e. Universitas Teknologi Yogyakarta. 

f. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Universitas tersebut di atas dipilih untuk obyek dan lokasi 

penelitian adalah atas dasar pertimbangan universitas tersebut 

sudah mendapatkan akreditasi A oleh Dikti serta Universitas 

tersebut merupakan 6 Universitas unggulan di Yogyakarta 

dimana lulusan dari Universitas tersebut telah menghasilkan 

lulusan sarjana S1 Akuntansi yang kompeten. 

3.1.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalalah : 

a. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 



    
 

 

b. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 

c. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. 

d. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

e. Universitas Teknologi Yogyakarta. 

f. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa aktif angkatan 2015 

pada : 

Tabel 3.1 

Jumlah Populasi 

Universitas Mahasiswa Aktif 2015 

Universitas Gadjah Mada 145 

Universitas Atma Jaya 247 

Universitas Sanata Dharma 156 

Universitas Islam Indonesia 361 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 310 

Universitas Teknologi Yogyakarta 230 

TOTAL 1449 

                              Sumber : (Data Primer yang Diolah, 2018) 
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3.2.2. Sampel Penelitian 

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Metode Pengambilan Sampel dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampling dilakukan dengan mengambil sampel 

dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Jogiyanto, 2010). 

Kriteria yang digunakan  dapat berdasarkan pertimbangan 

(judgement) tertentu atau jatah (quota) tertentu (Jogiyanto, 2010) 

dimana sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti bahwa yang 

dipilih adalah pihak yang tepat untuk dijadikan sampel penelitiannya 

sebagai berikut:  

a. Mahasiswa aktif jurusan S1 akuntansi angkatan 2015. 

b. Merupakan mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Universitas 

Gadjah Mada, Universitas Atma Jaya, Universitas Sanata 

Dharma, Universitas Islam Indonesia, Universitas Teknologi 

Yogyakarta, dan Universitas Muhammadiah Yogyakarta. 

Untuk menetapkan jumlah sampel dapat menggunakan rumus teknik 

Slovin (Ghozali, Imam 2006) : 

n =          N____   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

          1 + N e2 

  Dimana : n = ukuran sampel 

    N = ukuran populasi 
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e = persen kelonggaraaan ketidak telitian karena 

kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat 

ditolerir atau diinginkan (10%) 

                     Dengan menggunakan rumus di atas, maka perhitungan sampel adalah 

: 

 n = 1449_  _ _ 

 1 + 1449 (0,1)2 

  n = 93,54 

     n = 94 

 Sehingga, responden yang dibutuhkan pada penelitian ini sebanyak 94 

mahasiswa.  

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Sumber dan Jenis Data Penelitian 

  Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan 

secara langsung dari objek yang diteliti. Data primer dapat berupa 

opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi 

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, serta hasil suatu 

pengujian. 

 

 



35 
 

 
 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang 

digunakan oleh peneliti adalah metode survey. Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara mendatangi responden, menanyakan, dan 

meminta ketersediaan responden untuk mengisi kuesioner. 

3.3.3. Alat Pengumpulan Data 

 Alat pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian 

ini terdiri kuesioner. Pertanyaan yang di berikan di dalam kuesioner 

adalah pertanyaan terstruktur dan responden dapat menjawab 

dengan member tanda (√) pada jawaban yang dianggap responden 

sesuai. 

3.4. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1. Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif dipakai berguna untuk memberikan 

gambaran dari data penelitian. Deskripsi suatu data dapat meliputi 

rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum, dan sum. Dengan 

adanya data tersebut peneliti dapat memperoleh informasi mengenai 

penelitian tersebut (Palupi Murniati, Monika dkk, 2013). 

3.4.2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas  

Uji validitas berhubungan dengan ketepatan alat ukur yang 

dilakukan untuk mencapai sasaran yang diinginkan (Jogiyanto, 

2010). Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya 



36 
 

 
 

suatu kuesioner (Ghozali, 2006). Penelitian ini diuji dengan 

pengujian Pearson Product Moment. Pengujian validitas 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan 

nilai r tabel.  

 

Kriteria pengujian validitas :  

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

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

valid (Ghozali, 2006)  

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari 

indikator-indikatornya (Jogiyanto,2010). Suatu instrumen 

dinyatakan reliabel jika memenuhi kriteria reliabilitas instrumen 

yang digunakan. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan Cronbatch Alpha. 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 
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3.5   Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Uji Hipotesis 

1. Pengujian Regresi Linier Berganda 

Pengujian regresi linier berganda digunakan untuk menguji H1 

sampai H7. Pengujian regresi linier berganda ini dipakai untuk mengukur 

seberapa kuat asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Dalam 

analisis regresi, selain mengukurkekuatan hubungan antara dua variabel 

atau lebih juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 

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

adanya 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 programSPSS 17.0 (Statistical Product and Service 

Solutions). Persamaan yang diperoleh dalam analisis data tersebut 

merupakan sebagai berikut: 

Y1 = a + β1X1 + β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6 + e 

Dimana : 

Y1   =  Niat mahasiswa untuk berkarir di bidang akuntansi  

X1   = Penghasilan di bidang akuntansi 

X2   = Persepsi perilaku etis akuntan 

X3   = Persyaratan Pekerjaan 

X4   = Reputasi Profesi Akuntan 
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X5   = Perasaan tentang profesi akuntansi 

X6   = Nilai-nilai sosial 

α   = Konstanta 

β   = Koefisien Regresi 

e     =  Error 

 

 

2. Pengujian Variabel Mediasi 

Pengujian variabel mediasi dipakai untuk menguji H8. Variabel 

mediasi atau intervening merupakan 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 Product and Service Solutions). Persamaan yang diperoleh 

dalam analisis data tersebut merupakan sebagai berikut: 

Persamaan 1 : Y1 = a + ΒX7 + e 

Persamaan 2 : X8 = a + βX7 + e 

 

Persamaan 3 : Y1 = a + β1X7 + β2X8 + e 

Dimana : 
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Y1 = Niat untuk memilih karir di bidang akuntansi 

X7    = Pengetahuan di bidang akuntansi 

X8      = Self Efficacy 

a          = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

e   =  Error 

Dalam pengujian intervening ini, hipotesis dinyatakan diterima 

apabila : 

a Pengetahuan di bidang akuntansi berhubungan signifikan 

dengan Niat 

b Pengetahuan di bidang akuntansi berhubungan signifikan 

dengan Self Efficacy 

c Self Efficacy berhubungan signifikan dengan Niat, dengan tetap 

menambahkan pengetahuan di bidang akuntansi dalam 

pengujian hubungan Self Efficacy dan Niat 

d Hasil pengujian Sobel tes harus signifikan 

3. Pengujian Regresi Linier Sederhana 

Pengujian regresi linier sederhana dalam penelitian ini 

digunakan untuk menguji H9. Pengujian regresi linier sederhana ini 

digunakan untuk mengukur kekuatan asosiasi 

 (hubungan) linier di 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 
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variable / dependent) dengan satu atau lebih variabel yang menerangkan 

(the explanatory /  independent) (Gujarati, 2012 dalamMurniati, Monika 

Palupi, 2015). Karena terdapat variabel dependen serta variabel 

independen, sehingga hubungan linier dapat dinyatakan dalam persamaan 

regresi linier sederhana. Dalam analisis regresi linier sederhana, hipotesis 

akan dinyatakan diterima apabila t tabel lebih besar daripada t hitung. 

Dalam pengolahan data, proses perhitungan regresi menggunakan 

program SPSS 13.0 (Statistical Product and Service Solutions). Persamaan 

yang diperoleh dalam analisis data tersebut merupakan sebagai berikut: 

 

Y 2= α + ΒY1  + e 

Dimana : 

Y2 = Rekomendasi untuk berkarir dibidang akuntansi 

Y1= Niat untuk memilih karir di bidang akuntansi 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

e  =  Error 

3.5.2 Uji asumsi klasik 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2006). Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji 

Kolmogorov-smirnov (K-S). Data dikatakan berdistribusi normal 
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jika nilai sig yang diperoleh lebih dari 0,05 (Murniati, Monika 

Palupi, 2015). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance  dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2006). Model regresi 

yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau 

homoskedastisitas (Ghozali, 2006). Pengujian heteroskedastisitas 

dilakukan dengan uji Glejser. Model regresi dinyatakan bebas dari 

heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05 (Ghozali, 2006). 

3. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2006). Dalam 

model regresi dikatakan tidak terdapat masalah multikolinearitas 

jika nilai VIF berada disekitar angka 1 atau memiliki tolerance 

mendekati 1 (Palupi Murniati, Monika, 2015).


