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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan lokasi penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansidi Universitas 

Semarang yang berakreditasi A. Alasan dipilihnya Universitas berakreditasi A 

adalah karena untuk Universitas yang sudah berakreditasi A diharapkan telah 

memiliki pengajaran moral dan etika yang lebih baik dibandingkan dengan 

Universitas yang belum terakreditasi A. Penelitian ini dilakukan di 

UniversitasIslam Sultan Agung,Unika Soegijapranata Semarang, Universitas 

Dian Nusantoro, , Universitas Stikubank,Univeristas Diponegoro, dan UNNES. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Penelitian ini menggunakan populasi mahasiswa aktif program studi 

Akuntansi yang memiliki akreditasi A yang terdiri dari Universitas Islam Sultan 

Agung, Unika Soegijapranata Semarang, Universitas Stikubank,Universitas Dian 

Nusantoro, Univeristas Dipenogoro, UNNES.  

Sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan simple random dengan 

tingkat kepercayaan 95% 
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n = sampel minimal 

N = populasi 

e = persen error 

 

Berdasarkan 6 universitas diatas maka didapatkan populasi yang 

berjumlah 5020 mahasiswa dengan tingkat keyakinan 95% dan error 5% 

maka sampel yang didapat adalah 370,47 dan kemudian dibulatkan menjadi 

371 responden. Sampel yang didapat untuk setiap universitas adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1. Tabel Sampel 

No. Keterangan Universi

tas Islam 

Sultan 

Agung 

Unive

rsitas 

Dipon

egoro 

Universit

as 

Katolik 

Soegijap

ranata 

Universit

as Dian 

Nuswant

oro 

Universit

as 

Stikuban

k 

UNNES TOTAL 

1. Jumlah 

mahasiswa 

756 771 680 947 1076 790 5020 

2. Jumlah 

sampel 

responden 

53 61 66 77 70 43 371 

Sumber: (Forlap Dikti , 2018 ) 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner. 

Kuesioner ini akan dibagikan ke universitas di Semarang yang berakreditasi A 

(Universitas Islam Sultan Agung, Unika Soegijapranata, Universitas Dian 

Nusantoro,  Universitas Stikubank,Univeristas Dipenogoro, dan UNNES). 

Peneliti menyebarkan kuesioner ini pada Mahasiswa/i Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung, Unika Soegijapranata Semarang, Universitas 

Dian Nusantoro, Universitas Stikubank, Univeristas Dipenogoro, dan UNNES 
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yang masih aktif untuk mengetahui seberapa besar pengaruhmoral reasoning,love 

of money, sifat Machiavelliandan gender, terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 (Murniati et al., 2013) sumber data strategi arsip dibagi menjadi dua, yakni 

data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan data primer karena 

peneliti langsung bertatap muka dengan responden dan memberikan kuesioner 

secara langsung. Responden dari penelitian iniyaitu Mahasiswa/i Jurusan 

Akuntansi di Semarang yang memiliki akreditasi A 

 

3.5. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik data primer 

yaitu dengan melakukan penyebaran kuesioner pada mahasiswa akuntansi di 

semarang yang telah terakreditasi A 

 

3.6 Pengujian Alat Analisis Data 

3.6.1 Uji Kualitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner,suatu kuesioner dinyatakan valid jika dapat menceritakan maupun 

mengungkapkan hal -hal yang akan dinilai oleh kuesioner tersebut(Murniati et al., 

2013). Suatu data dikatakan valid jika nilai r hitung (Corrected Item Total 

Correlation) lebih besar dibandingkan dengan nilai r tabel, tetapi jika 
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indikatornya memiliki nilai yang lebih kecil daripada r tabel, maka data tersebut 

merupakan data yang tidak valid. 

 

3.6.1.2 Pengujian Reliabilitas 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jikajawaban dari kuesioner itu tetap dan 

stabil, tidak berubah dari waktu ke waktu (Murniati et al., 2013). Pengujian 

hipotesis untuk menilai reliable kuesioner ini menggunakan combach alpha 

dengan alat bantu SPSS. Tingkat reliabilitas kuesioner ini dapat dinilai semakin 

reliable dan baik jika nilai combach alphanya semakin tinggi. 

Tabel 3.3. Tabel Tingkat Reliabilitas Data 

Interval cornbach alpha  Kriteria 

>0,9  

0,7 – 0,9 

0,5 – 0,7 

<0,5 

Reliabilitas sempurna 

Reliabilitas tinggi 

Reliabilitas moderat 

Reliabilitas rendah  

 

3.6.2 Uji Hipotesis 

3.6.2.1 Menyatakan Hipotesis  

Penelitian menggunakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif sebagai 

hipotesisnya. Adapun hipotesis yang digunakan sebagai berikut: 

Ho1: β = 0, artinya moral Reasoning tidak berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi 

Ha1: β >1, artinya Moral Reasoning berpengaruh positif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi 

Ho2: β = 0, artinya love of Money tidak berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi 
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Ha2: β <1, artinya love of Money berpengaruh negatif terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi 

Ho3 : β = 0, artinya sifat Machiavellian tidak berpengaruh terhadap persepsi 

etis mahasiswa akuntansi 

Ha3 : β <1, artinya sifat Machiavellian berpengaruh negatif terhadap persepsi 

etis mahasiswa akuntansi 

Ho4: β = 0, artinya gender tidak berpengaruh terhadap persepsi etis 

mahasiswa akuntansi 

Ha4:β ≠ 0, artinya gender berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa 

akuntansi 

 

3.6.2.2. Memilih Pengujian Statistik 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

dependen dengan indenpenden Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan 

menggunakan alat statistik SPSS (statistical package for social science) dengan 

tingkat signifikasi 5% (α = 0,05). Dalam menguji hipotesis dikembangkan suatu 

persamaan untuk menyatakan hubungan antar variabel dependen, yaitu Y 

(Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi ) dengan variabel independen, yaitu X 

(Moral Reasoning, Love of money,Machiavellian). Rumus untuk pengujian ini 

yaitu : 

Y=a+ b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + ɛ 

Keterangan:  

Y = Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi  
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a = Nilai konstanta  

X1 = Moral reasoning 

X2 = Love of Money 

X3 = Machiavellian 

X4 = Gender 

b1-b4 = Koefisien regresi variabel independen  

ɛ = Standar error (Murniati et al., 2013) 

Sebelum dilakukan regresi terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Uji 

asumsi klasik dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat dalam suatu 

penelitian yang menunjukan bahwa model regresi tersebut tepat atau tidak untuk 

dilakukan ke pengujian tahap selanjutnya (Murniati, 2013). Uji asumsi klasik ini 

bertujuan untuk menguji kelayakan analisis regresi berganda. Uji ini dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu multikolinearitas, heterokedastisitas, dan normalitas. 

 

3.6.2.2.1.Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas yaitu pengujian dengan linear yang sempurna atau 

cukup sempurna dalam hubungan beberapa variabel atau semua variabel bebas. 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat korelasi yang ada pada model regresi linear 

berganda, jika skor korelasi tinggi maka menyebabkan variabel – variabel yang 

bebas menjadi terganggu terhadap variabel terikatnya. 
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3.6.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan agar tidak terjadi kesamaan pada tiap pengamatan. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Murniati 

et al., 2013) 

 

3.6.2.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menilai suatu data normal atau tidak normal 

(Murniati et al., 2013) Model regresi yang benar yaitu model yang datanya 

bersifat normal dan memiliki bentuk seperti lonceng, pengujian ini bertujuan 

untuk menguji hipotesis merupakan data yang empirik dan sesuai dengan 

kenyataan yang ada. Data yang diperoleh harus benar – benar wajar dan tidak 

cenderung berpola. 

 

3.6.2.3. Memilih tingkat kepercayaan 

Tingkat kepercayaan pada penelitian ini yaitu α = 0,05 yang artinya tingkat 

kepercayaannya 95%.  Hal ini juga menandakan bahwa terdapat hubungan antara 

variabel dependen dengan independent 

 

3.6.2.4 Menghitung Nilai Statistik 

 Penelitian ini menggunakan SPSS untuk menghitung hasil dari kuesioner 

responden. Hasil dari nilai ini dapat dilihat dari nilai sig pada table SPSS ini. 
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3.6.2.5 Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Penelitian ini menggunakan SPSS untuk mendapatkan nilai uji sebagai 

program yang membantu peneliti dalam menganalisisnya. Peneliti juga 

menggunakan pengujian satu arah (one-tailed) untuk menguji hipotesis karena 

hipotesis dalam penelitian ini berarah negatif 

 

3.6.2.6.Menginterprestasikan hasil 

 Pengujian two tail jika nilai sig. atau p-value lebih kecil dari 0,05 (< 0,05)  

maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika nilai sig. atau p-value lebih besar dari 

0,05 (> 0,05) maka hipotesis ditolak atau jika thitung> ttabel  maka hipotesis diterima 

dan sebaliknya. Pengujian satu sisi (one tail) jika nilai sig. atau p-value lebih kecil 

dari 0,025  maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika nilai sig. atau p-value 

lebih besar dari 0,025 maka hipotesis ditolak atau s jika thitung> ttabel dan berarah 

positif (β > 0), maka hipotesis diterima dan sebaliknya. 


