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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Definisi dan pengukuran variabel 

3.1.1 Variabel Dependen 

   Penelitian ini mempunyai variabel dependen “Goals”, yang 

dimaksud dalam jurnal ini adalah persepsi mahasiswa tentang seberapa 

tinggi keinginan responden untuk menjadi CPA. Bersumber dari jurnal 

(Schoenfeld et al., 2017), peneliti mengukur “Goals” ini dengan 

mengajukan pertanyaan “Pada saat ini, menurut Anda berapa probabilitas 

bahwa anda akan mengambil CPA?”. Jawaban dari pertanyaan ini 

menggunakan skala likert 5 poin dari skala 1 (0 – 20%), skala 2 (21-40%), 

skala 3 (41-60%), skala 4 (61-80%) dan skala 5 (81-100%). Semakin 

tinggi skor, semakin tinggi niat mahasiswa menjadi CPA. 

3.1.2 Variabel Independen 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yaitu ekspektasi 

hasil dan keyakinan diri. 
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3.1.2.1 Ekspektasi Hasil (Outcome Expectations) 

 Didefinisikan sebagai persepsi mahasiswa tentang seberapa 

tinggi ekpektasi hasil responden dalam mengambil CPA ketika 

dihadapkan dengan prospek pekerjaan. Menurut (Schoenfeld et al., 

2017) ada 7 hasil yang mempengaruhi keputusan mengambil CPA: 

Pendapatan yang tinggi, Keamanan kerja, Potensi untuk maju, 

Status dan prestis, Profesi yang menarik, Kebebasan bekerja, 

Pekerjaan yang menantang. Untuk mengetahui indeks ekspektasi 

hasil, peneliti menggandakan pentingnya masing-masing dari 7 

hasil ini, dari 1 (sangat tidak penting) sampai 5 (sangat penting) 

terkait keyakinan diri dan dijawab oleh responden sendiri 

(menggunakan skala 1 hingga 5 poin) terkait dapat mencapai hasil 

baik untuk menjadi CPA. Tanggapan dari 2 pertanyaan ini untuk 

setiap hasil menghasilkan 7 variabel ekspektasi hasil. Selanjutnya, 

peneliti menjumlahkan tanggapan terhadap 7 variabel ini untuk 

menciptakan indeks ekspektasi hasil. Kemudian peneliti melakukan 

analisis konsistensi internal menggunakan Cronbach Alpha. 

Semakin tinggi skala, semakin tinggi ekpektasi hasil mahasiswa 

untuk mengambil CPA. 

3.1.2.2 Keyakinan Diri (Self-efficacy) 

   Didefinisikan sebagai persepsi mahasiswa tentang seberapa 

tinggi keyakinan diri responden dalam mengambil CPA. Peneliti 

mengukur dengan pertanyaan seputar keyakinan diri responden 
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untuk menjadi CPA termasuk konsekuensinya, menyelesaikan 

semua kursus, mempersiapkan dan lulus ujian CPA dan semua 

persyaratan lain yang diperlukan serta menggunakan pertanyaan 

bersumber dari jurnal (Taylor & Betz, 1983). Responden diminta 

untuk mengisi keyakinan diri responden dengan skala dari 1 

(sangat tidak yakin) hingga 5 (sangat yakin). Semakin tinggi skala, 

semakin tinggi keyakinan diri mahasiswa untuk mengikuti test 

CPA. 

3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini menggunakan mahasiswa aktif S1 akuntansi. Lokasi 

penelitian ini di Semarang.  

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan responden mahasiswa aktif S1 akuntansi di 

Semarang. Populasi penelitian sebanyak 12.519 mahasiswa yang datanya di dapat 

dari Forlap dan objek penelitian dipilih secara acak. Berikut data jumlah 

mahasiswa di Semarang 

Tabel 3.1 

Sampel Penelitian 

                            Data Pelaporan Tahun 2017/2018   

No Nama Universitas Jumlah mahasiswa Jumlah Sampel 

1 Stie Widya Manggala 493 15 

2 Wahid Hasyim 518 16 

3 Unissula 1903 59 

4 Unisbank 1418 44 

5 Unnes 939 28 

6 Udinus 1159 40 

7 USM 2116 65 

8 Untag 605 19 

9 Undip 889 27 

10 Unika 918 28 
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11 Univ Muhammadiyah SMG 198 6 

12 Unaki 60 2 

13 Stie Dharma Putra Semarang 284 9 

14 Stie Bank BPD Jateng 1019 30 

  TOTAL POPULASI 12.519 388 

Sumber: Forlap Dikti tahun  2017/2018 

 Riset ini menggunakan 2 metode pengambilan sampel, yaitu secara 

probabilitas dan non-probabilitas. Secara probabilitas nmenggunakan metode 

purposive sampling dengan pengambilan sampel secara langsung dari populasi 

dengan kriteria tertentu (Jogiyanto, 2103). Peneliti menggunakan kriteria dimana 

responden harus mengetahui tentang CPA terlebih dahulu. Jumlah sampel 

ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat error sebesar 5%. 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)²
 

n  = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

e = Error 

𝑛 =  
12.519

1 + 12.519 (0,05)²
 

𝑛 =  387,6 ~ 388 

Jumlah sampel untuk mahasiswa aktif S1 akuntansi di Semarang sebanyak 

388 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang non-probabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling, yaitu dengan melakukan 

pengambilan sampel pada beberapa orang sampel, kemudian sampel akan 

meneruskannya kepada teman-temannya. Teknik snowball sampling ini menjadi 
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sangat efektif karena peneliti cukup mendatangi universitas yang dituju dan ke 

bagian pengajarannya, lalu meminta informasi mahasiswa akuntansi. Kemudian 

bagian pengajaran memberikan kontak beberapa komting dan setelah itu komting 

menginvite peneliti ke grup kelas akuntansi. Peneliti kemudian memberikan link 

google form kuesioner kedalam grup kelas tersebut.  

 

 

3.4 Metode pengumpulan data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian merupakan data primer yang di dapat 

langsung dari sumbernya. Sumbernya yaitu mahasiswa S1 akuntansi di 

Semarang. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian dengan cara survey melalui 

aplikasi google form (computer delivered survey) kepada mahasiswa S1 

akuntansi di Semarang. 

3.5 Desain Penelitian 

Tabel 3.2 

Desain Penelitian 

 Keterangan Desain Penelitian 

1. Jenis Riset Riset pengujian hipotesis 

Riset kausal 

2. Dimensi Waktu Riset Cross sectional 

3. Kedalaman Riset Studi statistik 
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4. Metode Pengumpulan Data Tidak langsung (google form) 

5. Lingkungan Riset Field setting 

6. Unit Analisis Individual 

1. Jenis riset adalah pengujian hipotesis yang bertujuan untuk menguji 

ketiga hipotesis penelitian ini. Riset penelitian ini merupakan riset 

kausal karena ingin melihat pengaruh dari keyakinan diri ke Goals, 

ekspektasi hasil ke Goals, dan keyakinan diri ke ekspektasi hasil. 

2. Dimensi waktu riset penelitian ini adalah cross sectional karena 

melibatkan banyak mahasiswa aktif S1 akuntansi dalam satu waktu 

tertentu. 

3. Riset ini menggunakan studi statistik yang bermanfaat untuk 

mengeneralisasikan model SCCT. 

4. Pengumpulan data tidak langsung dengan menyebarkan kuesioner 

menggunakan google form. 

5. Lingkungan riset ini adalah lingkungan riil sehingga tidak ada 

simulasi/eksperimen. 

6. Riset ini menggunakan unit analisis individual dikarenakan penelitian 

dilakukan pada masing-masing individu mengenai minat mereka 

mengambil CPA 

3.6 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

Riset ini menggunakan instrumen survey, terdiri dari 19  pertanyaan 

dengan cara membagikan kuesioner dan tanggapan responden menggunakan skala 

Likert 5 poin. Teknik pendistribusian sampel non-probabilitas menggunakan 
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snowball sampling dengan menyebarkan link kuesioner ke grup kelas pada 

universitas tersebut. Teknik pengambilan sampel secara probabilitas 

menggunakan purposive sampling, maka kuesioner penelitian ini terdapat 

pertanyaan kualifikasi untuk mengetahui apakah responden tersebut benar-benar 

mengetahui tentang CPA. Setelah mengisi pertanyaan kualifikasi responden 

mengisi butir pertanyaan kuesioner terkait keyakinan diri, ekspektasi hasil dan 

minat responden menjadi CPA. Syarat untuk lolos kuesioner tersebut, harus benar 

menjawab pertanyaan kualifikasi dari peneliti terlebih dahulu.   

3.6.1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1.1. Uji Validitas  

  Uji validitas berguna untuk mengukur ketepatan alat ukur tersebut 

valid agar sasaran ukur tercapai (Jogyanto, 2013). Uji ini mengukur 

pertanyaan mengenai keyakinan diri, ekspektasi hasil apakah valid atau 

tidak. Kuesioner dinyatakan  valid, jika probabilitas kesalahannya (sig) ≤ 

0,05 dan r hitung > r tabel (Ghozali, 2011). 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas berguna untuk menunjukkan stabilitas dan 

konsistensi dari suatu instrumen kuesioner (Jogiyanto, 2013). Reliabilitas 

kuesioner penelitian ini di ukur menggunakan Cronbach’s coefficient 

alpha. Kuesioner dinyatakan konsisten, jika nilai Cronbach’s coefficient 

alpha > 0,70 (Ghozali, 2011). 

3.7 Uji Asumsi klasik 
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Uji asumsi klasik berguna untuk menentukan apakah persamaan garis 

regresi liner. Uji ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 

heterokedastisitas. Peneliti hanya menggunakan 3 uji asumsi klasik ini 

dikarenakan data riset ini merupakan data primer. Linieritas dan autokorelasi 

tidak digunakan karena data pada penelitian ini bukan data time series 

(Ghozali, 2015) 

3.7.1  Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi (variabel 

dependen dan independen) telah terdistribusi dengan normal atau mendekati 

normal (Ghozali, 2011). Riset ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov, 

dalam pengujian non-parametrik dengan memasukkan nilai residual. Jika data 

terdistribusi normal, maka nilai signifikansi > 0,05. 

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji perbedaan varians dari 

residual 1 pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi baik, 

merupakan model regresi yang mengalami homokedastisitas (ada persamaan 

varians), bukan mengalami heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).  Riset ini 

menggunakan uji Glejser, dengan meregresikan nilai nilai unstandardized 

residul. Jika signifikansi variabel bebas > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.7.3 Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antar variabel independensi dalam model regresi. Model regresi baik, 
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merupakan model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independen. 

Multikolinearitas  diketahui dari nilai T (tolerance) dan VIF (Variance 

Inflation Factor). Masalah multikolinearitas dapat diketahui dari nilai T < 1 

atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011). Tetapi  jika model regresi 

bebas dari masalah multikolinearitas, maka T < 1 atau sama dengan nilai VIF 

> 10 (Ghozali, 2011). 

3.8 Uji Hipotesis 

 3.8.1 Hipotesis 1 dan hipotesis 2 

G  = a + β1SE +β2OE + e 

G  = Goal untuk menjadi seorang CPA 

a = Konstanta 

β1SE  = Keyakinan diri 

β2OE = Outcome Expectations 

e = Error 

Persamaan regresi ini digunakan untuk menguji hipotesis 1 dan 

hipotesis 2. 

 3.8.2 Hipotesis 3 

OE = a3+ β3SE + e 

𝑎3 = Konstanta 

β3SE = Self efficacy 

e = error 

Persamaan regresi ini digunakan untuk menguji hipotesis 3. 

 3.8.3 Pernyataan Hipotesis 
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  Hipotesis 1 

H01: β  ≤ 0 : Tidak ada pengaruh positif antara keyakinan diri 

yang dimiliki seseorang terhadap minat seseorang 

untuk mengambil CPA. 

Ha1: β > 0 :  Ada pengaruh positif antara keyakinan diri yang 

dimiliki seseorang terhadap minat seseorang untuk 

mengambil CPA. 

Hipotesis 2 

H02: β ≤ 0 : Tidak ada pengaruh positif antara ekspektasi hasil 

yang dimiliki seseorang terhadap minat seseorang 

untuk mengambil CPA. 

Ha2: β > 0 :  Ada pengaruh positif antara ekspektasi hasil yang 

dimiliki seseorang terhadap minat seseorang untuk 

mengambil CPA. 

Hipotesis 3 

H03: β  ≤ 0 : Tidak ada pengaruh positif antara keyakinan diri 

yang dimiliki seseorang terhadap ekspektasi hasil 

yang dimiliki seseorang. 

Ha3: β > 0 : Ada pengaruh positif antara keyakinan diri yang 

dimiliki seseorang terhadap ekspektasi hasil yang 

dimilik seseorang. 

3.8.4 Alat Uji Statistik yang Digunakan 
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 Penelitian ini meneliti pengaruh  antara variabel 

independen (keyakinan diri dan ekspektasi hasil) dan variabel 

dependen (minat mahasiswa mengambil CPA). Pengujian pengaruh 

ini menggunakan pengujian aplikasi statistik SPSS yaitu uji regresi 

(Jogiyanto, 2013). Hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 

dilakukan dengan meregresikan dahulu variabel independen 

maupun variabel dependennya. Dan kemudian hasil regresi 

membuktikan tingkat signifikansi hubungan antar variabel. 

 3.8.5 Menentukan tingkat keyakinan 

   Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% 

dengan tingkat error sebesar 5%. 

3.8.6 Menginterpretasikan hasil 

1. Jika nilai t hitung > t tabel (1,96) dan nilai α1 > 0 maka Ha1 

diterima, berarti keyakinan diri berpengaruh positif terhadap 

minat seseorang untuk mengambil CPA. 

2. Jika nilai t hitung > t tabel (1,96) dan nilai α2 > 0 maka Ha2 

diterima, berarti ekspektasi hasil berpengaruh positif terhadap 

minat seseorang untuk mengambil CPA. 

3. Jika nilai t hitung > t tabel (1,96)  dan nilai α3 > 0 maka Ha3 

diterima, berarti keyakinan diri berpengaruh positif terhadap 

ekspektasi hasil seseorang untuk mengambil CPA. 

 

 


