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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Dan Lokasi Penelitian 

Objek untuk penelitian ini adalah dua PTN dan empat PTS yang ada di kota 

Semarang, yang mempunyai nilai akreditasi “A” pada program studi akuntansi. 

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif 

akuntansi pada PTN dan PTS yang dimana mempunyai nilai akreditasi “A” pada 

program studi akuntansi. 

Tabel 3.1  

 Populasi Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi 

Universitas Jumlah 

UNNES (N) 837 

UNDIP (N) 1006 

UNISSULA (S) 1430 

UNIKA (S) 1083 

UDINUS (S) 1058 

UNISBANK (S) 1272 

 6686 

Sumber: www.forlap.dikti.go.id (diunduh pada tanggal 29 Oktober 2018 pada 

bagian data pelaporan 2017/2018, data jumlah mahasiswa berdasarkan pelaporan 

aktifitas mahasiswa pada semester ganjil tahun ajaran tersebut). 

 

http://www.forlap.dikti.go.id/
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3.2.2 Sampel Penelitian 

 Sampel PTN yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus 

slovin adalah : 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Sampel Minimum Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi 

Universitas Jumlah Persentase Minimum 

 UNNES (N) 837 13% 12 

UNDIP (N) 1006 15% 15 

UNISSULA (S) 1430 21% 21 

UNIKA (S) 1083 16% 16 

UDINUS (S) 1058 16% 16 

UNISBANK (S) 1272 19% 19 

 6686 100% 99 

Sumber: www.forlap.dikti.go.id (diunduh pada tanggal 29 Oktober 2018 pada 

bagian data pelaporan 2017/2018, data jumlah mahasiswa berdasarkan pelaporan 

aktifitas mahasiswa pada semester ganjil tahun ajaran tersebut). 
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 Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode random sederhana. 

Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin untuk 

mendapatkan batas minimum. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan alat ukur pengumpulan data berupa kuesioner 

melalui google forms. 

3.4 Teknik Analisis Data  

3.4.1 Uji Validitas 

Menurut Murniati (2013), menjelaskan indikator atau variabel dapat 

dikatakan valid apabila mempunyai nilai cronbach alpha if item deleted yang lebih 

kecil dari nilai cronbach alpha. 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Murniati (2013), menjelaskan bahwa indikator atau variabel dapat 

dikatan reliabel apabila mempunya nilai cronbach alpha yang semakin tinggi. 

Berikut tabel tingkat reliabilitas indikator : 

Tabel 3.3 

Tingkat Reliabilitas Indikator 

Interval Kriteria 

>0.9 Reliabilitas  Yang Sempurna 

0.7 – 0.9 Reliabilitas Yang Tinggi 

0.5 – 0.7 Reliabilitas Yang Moderat 

<0.5 Reliabilitas Yang Rendah 
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3.4.3 Analisis Statistik Deskriptif 

Ghozali (2013) dalam Surya (2016), analisis statistik deskriptif memberikan 

deskripsi mengenai nilai mean dan standar devisiasi yang digunakan untuk 

memberikan penjelasan setiap variabel dalam penelitian ini. 

3.4.4 Uji Normalitas 

Menurut Murniati (2013), uji normalitas bermanfaat untuk mengetahui 

apakah data yang diteli dan dianalisis dinyatakan berdistribusi normal atau 

sebaliknya. 

Pengujian normalitas menggunakan uji One Sample Komlmogorov-

Smirnov. Uji ini memiliki dua kriteria yaitu nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov 

lebih besar 0.10 berarti data tersebut dinyatakan berdistribusi normal dan apabila 

nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih kecil 0.10 berarti data tersebut 

dinyatakan berdistribusi tidak normal. 

3.5 Uji Hipotesis 

3.5.1 Menyatakan Hipotesis 

Hipotesis Alternatif (Ha) :  

 H1A : Terdapat perbedaan knowledge dosen akuntansi PTN dan PTS. 

 H1B : Terdapat perbedaan skill dosen akuntansi PTN dan PTS. 

 H1C : Terdapat perbedaan character dosen akuntansi PTN dan PTS. 

3.5.2 Pengujian Statistik (Uji Beda Independent Sample T-Test) 

 Peneliti menggunakan Uji Beda Independent Sample T-Test  karena data 

peneliti dinyatakan lolos untuk uji normalitas sesudah melalui proses pembuangan 

beberapa sampel yang berada jauh dalam garis normalitas dan penelitian ini 
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merupakan dua kelompok yang berbeda sehingga harus dilakukan pengujian ini. 

Menurut Murniati (2013), dasar pengambilan keputusan dalam Uji Beda 

Independent Sample T-Test adalah :  

• Apabila nilai sig levene’s test  > 0.10 menggunakan angka pada baris equal 

variances assumed yang artinya mempunyai varians yang homogen atau 

sama. Apabila nilai sig levene’s test < 0.10 menggunakan angka pada baris 

equal variances not assumed yang artinya mempunyai varians tidak 

homogen atau tidak sama. 

• Selanjunya, apabila nilai sig < 0.10 dinyatakan terdapat perbedaan yang 

signifikan, atau  ha diterima. Apabila nilai sig > 0.10 dinyatakan terdapat 

tidak perbedaan yang signifikan, atau ha ditolak.  

3.5.3 Tingkat Keyakinan 

Penelitian ini mempunyai tingkat keyakinan sebesar 90% dengan tingkat 

sampling error yang ditoleransi sebesar 10%. Hipotesis penelitian ini berarah 

sehingga menggunakan pengujian 1 sisi. 

3.5.4 Menghitung Nilai Statistik 

Penelitian ini menggunakan Uji Beda Independent Sample T-Test dengan 

pengukuran setiap variabel untuk menentukan nilai statistik yaitu dengan 

menggunakan program SPSS. 

3.5.5 Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Nilai uji kritis didapatkan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan 

nilai alpha. 

3.5.6 Mengintepretasikan Hasil 
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Hipotesis alternatif diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari nilai 

alpha 0.10. Hipotesis alternatif ditolak apabila nilai signifikansi lebih besar dari 

nilai alpha 0.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


