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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.1.1 Variabel Dependen 

3.1.1.1 Goals 

Variabel dependen dalam penelitian ini berfokus dengan ‘Minat 

seseorang untuk menjadi CPA’ atau ‘Goals of becoming CPA’ 

menggunakan model intensi. Variabel ini merupakan persepsi 

mahasiswa akuntansi S1 di seluruh universitas kota Semarang tentang 

seberapa tinggi tingkat keinginan yang dimiliki seseorang untuk 

meraih tujuan akhirnya sebagai CPA dengan melewati semua syarat 

dan tekanan pekerjaan untuk menjadi CPA. Peneliti mengukur dengan 

mengajukan pertanyaan “Pada saat ini, menurut Anda apa probabilitas 

bahwa anda akan menjadi CPA?” (Schoenfeld, J., Segal, G., & Borgia, 

D., 2017). Responden mengidentifikasi sendiri secara individu 

kemungkinan mereka menjadi CPA berdasarkan skala Likert 5 poin 

dari 1 (0-20%) hingga 5 (80-100%). Semakin tinggi skor yang 

dihasilkan, semakin tinggi pula minat responden untuk menjadi CPA. 

3.1.2 Variabel Independen 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen yaitu 

keyakinan diri (self efficacy), dan ekspektasi hasil (outcome 

expectations). 
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3.1.2.1 Keyakinan diri (self efficacy)  

Variabel independen peneliti yang pertama adalah keyakinan 

diri atau self efficacy. Variabel ini merupakan persepsi mahasiswa 

akuntansi S1 di seluruh universitas kota Semarang tentang seberapa 

tinggi tingkat keyakinan diri responden dalam mencapai suatu tujuan 

ketika dihadapkan dengan semua syarat dan tekanan pekerjaan untuk 

menjadi CPA. Untuk menguji variabel keyakinan diri, dalam jurnal 

Schoenfeld, J., Segal, G., & Borgia, D. (2017) menggunakan 

pertanyaan “Seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat berhasil 

menyelesaikan semua yang diperlukan untuk menjadi CPA?”. 

Sedangkan peneliti melakukan pengembangan pengujian dengan 

mengajukan delapan pertanyaan mengenai keyakinan diri yang 

dimiliki saat menghadapi suatu masalah atau rintangan (Chen, G., 

Gully, S. M., & Eden, D., 2001). Hal tersebut termasuk mengikuti 

persyaratan pendidikan yang harus dipenuhi sebagai syarat kelayakan 

untuk menjadi CPA antaranya program gelar empat tahun tradisional, 

atau mengejar gelar sarjana yang cukup di bidang perpajakan, audit, 

dan hukum bisnis, dan kursus bisnis lainnya. Responden diminta 

untuk mengisi kuesioner mengenai keyakinan diri (self efficacy) 

mereka melalui skala dari 1 (sangat tidak percaya diri) hingga 5 

(sangat percaya diri). Semakin tinggi score yang dihasilkan, semakin 

tinggi juga tingkat keyakinan diri yang dimiliki responden untuk 

menjadi CPA. 
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3.1.2.2 Ekspektasi Hasil (outcome expectations) 

Variabel Ekspektasi hasil atau outcome expectations 

merupakan persepsi mahasiswa akuntansi S1 di seluruh universitas 

kota Semarang tentang seberapa tinggi ekspektasi hasil responden 

saat dihadapkan dengan semua syarat dan tekanan pekerjaan untuk 

menjadi CPA. Peneliti ini menggunakan 7 hasil yang mempengaruhi 

keputusan mengambil CPA, yaitu: 

1. Pendapatan yang lebih tinggi 

2. Keamanan kerja 

3. Potensi untuk maju 

4. Status dan prestise 

5. Pekerjaan yang menarik 

6. Kebebasan bekerja 

7. Pekerjaan yang menantang 

Schoenfeld, J., Segal, G., & Borgia, D. (2017) mengemukakan 

untuk mengetahui sumber pengukuran variabel dan indeks ekspektasi 

hasil dilakukan penelitian menggunakan skala Likert dari 7 hasil 

tersebut dari skala 1 (sangat tidak penting) hingga skala 5 (sangat 

penting) terkait keyakinan diri dan dilakukan sendiri oleh responden 

sehingga dapat mencapai ekspektasi hasil dengan mencapai CPA. 

Setiap tanggapan dari 2 pertanyaan tersebut untuk setiap hasil 

menghasilkan 7 variabel ekspektasi hasil. Dari tanggapan dalam 7 

variabel tersebut, peneliti menciptakan indeks ekspektasi hasil. 
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Peneliti menganalisis data tersebut menggunakan analisis konsistensi 

internal dengan memakai Cronbach Alpha. 

3.1.3 Variabel Moderasi 

Penelitian ini menggunakan 1 variabel moderasi yaitu jenis 

kelamin (gender). 

3.1.3.1 Jenis Kelamin (gender) 

Variabel pengembangan dalam penelitian ini adalah variabel 

gender yang berarti jenis kelamin masing-masing responden. Variabel 

ini merupakan persepsi mahasiswa akuntansi S1 di seluruh universitas 

kota Semarang tentang seberapa tinggi pengaruh gender saat 

dihadapkan dengan semua syarat dan tekanan pekerjaan untuk menjadi 

CPA. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengukur variabel gender 

dengan menggunakan pertanyaan “Apakah Anda wanita atau laki-

laki?” menggunakan skala nominal yang terdiri dari 1 (wanita), dan 2 

(laki-laki) yang hasilnya akan dianalisis menggunakan program SPSS. 

3.2 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini merupakan mahasiswa akuntansi S1 

angkatan 2016 dan lokasi penelitian di seluruh universitas kota Semarang. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

akuntansi S1 angkatan 2016 di seluruh universitas kota Semarang karena 

peneliti menganggap mahasiswa tersebut telah memikirkan dan memahami 

pentingnya karir dan gelar menjadi CPA. Jumlah sampel penelitian 
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diambil dari forlap dan dihitung dengan rumus slovin dengan tingkat error 

10%. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling yang berarti peneliti memastikan responden memenuhi syarat 

khusus yang sesuai dengan tujuan peneliti dengan jumlah sampel 97 

mahasiswa akuntansi S1 di seluruh universitas kota Semarang dari 2.730 

populasi dengan menggunakan skala Likert 5 poin. 

Jumlah sampel dihitung menggunakan Slovin dari web Forlap 

dengan penghitungan: 

n = N / (1 + (N x e2))    Keterangan: 

n = 2.730 / (1 + (2.730 x 0,12)   n = Jumlah Sampel 

n = 2.730 / (1 + (2.730 x 0,01)  N = Jumlah Populasi 

n = 96,47 sampel  97 sampel  e = Error 

Data Pelaporan Tahun 2017/2018 

No Nama Universitas Jumlah Angk. 2016 Jumlah 

Sampel 

1 Stie Widya Manggala 106 3,75 

2 Wahid Hasyim 104 3,68 

3 Unissula 382 13,50 

4 Unisbank 292 10,32 

5 Unnes 207 7,31 

6 Udinus 197 6,96 

7 USM 652 23,04 

8 Untag 114 4,03 

9 Undip 214 7,56 

10 Unika 180 6,36 

11 Univ Muhammadiyah SMG 55 1,94 

12 Unaki 9 0,32 

13 Stie Dharma Putra Semarang 109 3,85 

14 Stie Bank BPD Jateng 109 3,85 

 TOTAL 2.730 96,47 

Sumber: Forlap Dikti Tahun 2017/2018  
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Peneliti menggunakan data primer sebagai sumber data 

penelitian. Yang dimaksud data primer oleh peneliti adalah data yang 

digunakan dalam penelitian bersumber langsung dari hasil survey 

mahasiswa akuntansi S1 di seluruh universitas Kota Semarang. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian dilakukan menggunakan metode survey yang terdiri 

dari 16 pertanyaan dengan menggunakan kuesioner dalam google form 

untuk pengumpulan data kepada mahasiswa akuntansi S1 di seluruh 

universitas Kota Semarang.  

3.4.3 Alat Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan kuesioner untuk proses pengumpulan data 

mengenai pengaruh keyakinan diri seseorang bahwa seseorang tersebut 

mampu meraih tujuannya menjadi CPA, seberapa tinggi ekspektasi hasil 

seseorang dalam tujuannya menjadi CPA, dan seberapa pengaruh gender 

pria atau wanita mempengaruhi keyakinan diri dalam tujuannya menjadi 

CPA. Kuesioner akan diambil menggunakan sistem probabilitas dan 

metode purposive sampling. 

3.5 Desain Penelitian 

1. Jenis riset yang digunakan peneliti adalah riset pengujian hipotesis dan 

menggunakan riset kausal. Peneliti menguji empat hipotesis untuk 
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mengetahui hubungan atau keterkaitan antara satu variabel dengan 

variabel lain. 

2. Dimensi waktu riset yang digunakan peneliti adalah Cross Sectional 

yaitu peneliti melakukan riset kepada responden yang tersebar di 

berbagai universitas Kota Semarang di satu waktu tertentu untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan. 

3. Kedalaman riset penelitian diuji menggunakan studi statistik karena 

riset ini tidak memiliki kedalaman riset yang mendalam tetapi 

memiliki generalisasi yang tinggi. 

4. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode 

tidak langsung. Peneliti menggunakan survei kuesioner yang dibagikan 

melalui email dengan google form kepada responden. 

5. Lingkungan riset yang digunakan peneliti adalah Field Setting. Peneliti 

melakukan observasi dengan langsung datang ke universitas-

universitas yang menjadi target responden penelitian. 

6. Unit analisis yang digunakan peneliti adalah Individual. Peneliti 

menguji setiap responden di berbagai universitas Kota Semarang 

secara individual untuk mengetahui hasil dari penelitian. 

3.6 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Menurut Jogyanto (2013), uji validitas digunakan untuk 

mengukur tingkat ketepatan atau validnya alat ukur supaya sasaran ukur 

tercapai. Uji validitas menguji valid atau tidaknya variabel self efficacy, 



25 
 

 

 

dan outcomes expectations. Menurut Ghozali (2011), kuesioner 

dinyatakan  valid, jika probabilitas kesalahannya (sig) ≤ 0,05 dan r 

hitung > r tabel. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Jogiyanto (2013), stabilitas dan konsistensi variabel 

kuesioner diukur melalui uji reliabilitas, dan menurut Ghozali (2011), 

Cronbach’s coefficient alpha digunakan untuk mengukur reliabilitas 

kuesioner. Jika nilai Cronbach’s coefficient alpha lebih besar dari 0,70, 

kuesioner dinyatakan konsisten. 

3.7 Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis 

Peneliti menguji 4 hipotesis dan hubungan masing-masing 

variabel. Penelitian akan diuji dengan aplikasi SPSS yang menguji tentang 

uji asumsi klasik yang dibagi menjadi tiga yaitu, uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. 

 

3.7.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan pertama guna mendapatkan hasil 

yang terbaik (Ghozali, 2011: 105).  

3.7.1.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011), uji normalitas berguna untuk 

menguji apakah model regresi telah terdistribusi dengan normal atau 

mendekati normal. Pengujian dalam SPSS menggunakan Uji 

Kolmogorov Smirnov dengan melakukan pengujian non-parametrik. 



26 
 

 

 

Pengujian non-parametrik dilakukan dengan memasukan nilai 

residual. Data yang dihasilkan dapat dikatakan terdistribusi normal 

jika nilai signifikansi lebih besar / > 0,05. 

3.7.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan melakukan uji heteroskedastisitas adalah untuk 

menguji perbedaan varians dari masing-masing pengamatan yang 

berbeda. Menurut Ghozali (2011), model regresi yang baik adalah jika 

mengalami homokedastisitas, bukan heteroskedastisitas. Pengujian ini 

dilakukan dengan uji Glejser yang meregresikan nilai unstandardized 

residual. Data dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika 

angka signifikansi variabel bebas >0,05. 

3.7.1.3 Uji Multikolinearitas 

Tujuan melakukan uji multikolinearitas adalah untuk 

mengetahui hubungan antara variabel independen dalam model 

regresi. Model regresi tersebut dapat dikatakan baik jika tidak terjadi 

korelasi atau hubungan antara variabel independen. Untuk membaca 

uji multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai T (tolerance) dan VIF 

(Variance Inflation Factor). 

Menurut Ghozali (2011), masalah multikolinearitas dapat 

diketahui dari nilai T < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10, dan jika 

tidak terdapat masalah multikolinearitas, maka nilai T akan > 0,1 atau 

nilai VIF < 10. 
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3.8 Uji Hipotesis 

3.8.1 Hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 

3.8.1.1 Hipotesis 1 dan Hipotesis 2: 

G  = β0 + β1SE + β2OE + e 

G  = Tujuan mengambil sertifikasi CPA (goal) 

β1SE  = Koefisien self-efficacy 

β2OE   = Koefisien outcome expectations 

β0   = Konstanta 

e     = Error 

3.8.1.2 Hipotesis 3: 

OE  = β0 + β3SE + e 

G   = outcome expectations 

β3SE  = Koefisien self-efficacy 

β0   = Konstanta 

e     = error 

3.8.2 Hipotesis 4 

Hipotesis 4 menggunakan uji beda Independent Samples T Test 

yang memiliki 90% confidence interval atau α = 10% 

3.9 Pernyataan Hipotesis 

Hipotesis 1: 

H01: β  ≤ 0 : Self efficacy tidak memiliki hubungan positif terhadap Goals 

of becoming CPA. 
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Ha1: β > 0 : Self-efficacy memiliki hubungan positif terhadap Goals of 

becoming CPA. 

Hipotesis 2: 

H02: β  ≤ 0 : Outcome Expectations tidak memiliki hubungan positif 

terhadap Goals of becoming CPA. 

Ha2: β > 0 : Outcome Expectations memiliki hubungan positif terhadap 

Goals of becoming CPA. 

Hipotesis 3: 

H03: β  ≤ 0 : Self Efficacy tidak memiliki hubungan positif terhadap 

Outcome Expectations. 

Ha3: β > 0 : Self Efficacy memiliki hubungan positif terhadap Outcome 

Expectations. 

Hipotesis 4: 

H04: β  ≤ 0 : Self Efficacy tidak memiliki hubungan positif terhadap Goals 

of becoming CPA dengan Gender sebagai variabel moderasi. 

Ha4: β > 0: Self Efficacy memiliki hubungan positif terhadap Goals of 

becoming CPA dengan Gender sebagai variabel moderasi. 

3.10 Alat Uji Statistik yang Digunakan 

Peneliti ingin meneliti hubungan antara variabel dependen 

(goals) dengan variabel independen (self efficacy, dan outcome 

expectations) dan variabel moderasi (gender) untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh antara variabel tersebut. Untuk menguji variabel tersebut, 

peneliti menggunakan pengujian aplikasi SPSS untuk melakukan uji 
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regresi dan uji beda Independent Samples T Test (Jogiyanto,2013). 

Hipotesis 1,2, dan 3 dilakukan dengan uji regresi sedangkan hipotesis 4 

dilakukan dengan uji beda t-test dengan ketentuan α = 10%. Dengan 

meregresikan variabel independen dan dependen, hasil dari uji regresi 

tersebut dapat menunjukkan tingkat signifikansi hubungan antar 

variabel. 

3.11 Menentukan Tingkat Keyakinan 

Penelitian menggunakan tingkat keyakinan sebesar 90% dengan 

error atau α = 10%. 

3.12 Menginterpretasikan Hasil 

1. Hasil hipotesis β1 dinyatakan diterima dan dinyatakan terdapat 

hubungan positif antara Self-efficacy terhadap Goals of becoming 

CPA jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1,645) dan nilai β1 > 0. 

2.  Hasil hipotesis β2 dinyatakan diterima dan dinyatakan terdapat 

hubungan positif antara Outcome Expectations terhadap Goals of 

becoming CPA jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel (1,645) dan 

nilai β2 > 0. 

3.  Hasil hipotesis β3 dinyatakan diterima dan dinyatakan bahwa Self-

Efficacy berpengaruh positif terhadap Outcome Expectations jika nilai 

t hitung lebih besar / > dari t tabel (1,645) dan nilai β3 > 0. 

4.  Ha dikatakan diterima jika nilai signifikansi < 0,05 dan terdapat 

hubungan positif antara  Gender terhadap Self-efficacy. 

 


