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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi 

Terakreditasi A pada Perguruan Tinggi di Kota Semarang meliputi Universitas 

Katolik Soegijapranata, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Diponegoro, 

Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Stikubank dan Universitas Negeri 

Semarang. Peneliti memilihnya sebagai objek dan lokasi penelitian karena BAN-

PT telah memberikan akreditasi A kepada keenam universitas tersebut sehingga 

terjamin kualitas mutunya di bidang akademik.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan sekumpulan orang, peristiwa, atau segala objek yang 

memiliki karakteristik tertentu sedangkan sampel merupakan elemen dari populasi 

(Indriantoro & Supomo, 2002). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah seluruh mahasiswa aktif S1 Akuntansi pada Perguruan Tinggi dengan 

Program Studi Akuntansi yang terakreditasi A di Kota Semarang. Alasannya karena 

BAN PT telah memberikan akreditasi A sehingga calon lulusan akuntansi dari 

keenam universitas tersebut diyakini memiliki kemampuan dan pengetahuan yang 

memadai.  
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling 

yaitu memilih anggota sampel berdasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh 

sampel yang representatif. Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah 

mahasiswa aktif S1 Akuntansi dengan Program Studi Akuntansi yang Terakreditasi 

A pada Perguruan Tinggi di Kota Semarang yang telah mengambil mata kuliah 

Pengauditan 1. Peneliti menggunakan sampel dari sebagian mahasiswa akuntansi 

yaitu angkatan 2015, 2016 dan 2017. 

Berdasarkan mata kuliah yang diambil di keenam Universitas tersebut, 

diketahui bahwa di Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Diponegoro, 

Universitas Negeri Semarang, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas 

Stikubank dan Universitas Islam Sultan Agung memberikan mata kuliah 

Pengauditan 1 pada semester 4 sehingga angkatan 2017 dianggap telah 

mendapatkan materi Pengauditan 1 yang sama dengan angkatan 2015 dan 2016.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin untuk menghitung 

jumlah sampel : 

    𝑛 =  
𝑁

1+𝑁 (𝑑2)
 

   𝑛 =  
5890

1+5890 (0.052)
 =  374,56 ≈ 375  

Keterangan : 

n =  Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi 
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d = tingkat presisi yang diharapkan (e=5%) 

 Peneliti menggunakan proporsi jumlah seluruh mahasiswa di setiap 

universitas. Berdasarkan perhitungan rumus Slovin, maka jumlah sampel minimal 

sebanyak 375 sampel. Peneliti memakai rumus perbandingan jumlah minimal 

sampel yang diperlukan pada setiap universitas sebagai berikut :  

Tabel 3.1. Jumlah Populasi Mahasiswa S1 Program Studi 

Akuntansi Terakreditasi A pada Perguruan Tinggi di Kota Semarang 

Nama Universitas Jumlah Mahasiswa Jumlah Sampel 

Universitas Katolik Soegijapranata 1006 64 

Universitas Diponegoro 889 57 

Universitas Negeri Semarang 849 54 

Universitas Stikubank 1418 90 

Universitas Dian Nuswantoro 1159 74 

Universitas Islam Sultan Agung 569 36 

Total 5890 375 

Sumber : PDDIKTI (2019) 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kuantitatif. Sumber data 

yang digunakan peneliti adalah data primer. Data primer merupakan kuisioner yang 
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akan dibagikan secara langsung kepada responden yaitu mahasiswa S1 Akuntansi 

yang telah mengambil mata kuliah Pengauditan 1 pada Perguruan Tinggi dengan 

Program Studi Akuntansi yang terakreditasi A di Kota Semarang. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik survey dengan membagikan kuisioner 

kepada responden di kelas. Peneliti akan menjumpai mahasiswa yang telah 

mengambil mata kuliah Pengauditan 1 pada Perguruan Tinggi dengan Program 

Studi Akuntansi yang terakreditasi A di Kota Semarang. Selain itu, kuisioner 

disebarkan melalui google form untuk mengantisipasi mahasiswa yang tidak hadir 

kuliah atau sudah tidak mengambil mata kuliah. 

3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari kuisioner. Kuisioner 

terdiri dari beberapa pernyatan yang terbagi menjadi empat bagian yaitu persepsi 

mahasiswa terhadap krisis etika akuntan profesional, penilaian atas orientasi etis 

mahasiswa (Idealisme), penilaian atas orientasi etis mahasiswa (Relativisme) dan 

penilaian tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai profesi dan skandal keuangan.  
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3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu idealisme, relativisme, 

tingkat pengetahuan dan gender.  

3.4.1.1 Idealisme 

Idealisme merupakan filosofi moral seseorang yang mencerminkan 

kepedulian terhadap orang lain sehingga tidak menolerir tindakan yang menyakiti 

orang lain serta menjauhi tindakan yang berdampak negatif kepada orang lain 

(Forsyth, 1992). 

Variabel ini menggunakan kuisioner yang diadopsi dari Ethics Position 

Questionnaire yang dikembangkan oleh Forsyth (1980) dan diukur dengan skala 

Likert dari angka 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). Semakin tinggi 

skor maka semakin tinggi tingkat idealisme yang dimiliki mahasiswa. Pernyataan 

yang diberikan kepada responden terdiri dari 10 pernyataan. 

3.4.1.2 Relativisme 

Relativisme merupakan filosofi moral seseorang berdasarkan skeptisisme 

yang memandang tidak ada standar etis yang universal sehingga meyakini bahwa 

setiap individu maupun kelompok memiliki keyakinan etis yang berbeda (Forsyth, 

1992) 
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Variabel ini menggunakan kuisioner yang diadopsi dari Ethics Position 

Questionnaire yang dikembangkan oleh Forsyth (1980) dan diukur dengan skala 

Likert dari angka 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga angka 5 (Sangat Setuju). Semakin 

tinggi skor maka semakin tinggi tingkat relativisme yang dimiliki mahasiswa. 

Pernyataan yang diberikan kepada responden terdiri dari 10 pernyataan 

3.4.1.3 Tingkat Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil yang diperoleh berupa informasi dari suatu 

proses yang melibatkan pancaindera. Dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan 

yang dimaksud adalah pengetahuan mengenai bidang profesi akuntansi, terutama 

di bidang audit serta skandal akuntansi yang menimpa Enron dan KAP Arthur 

Andersen serta skandal-skandal akuntansi dalam negeri (Dzakirin, 2013). 

Variabel ini menggunakan kuisioner yang diadopsi dari Comunale et al., 

(2006) yang dimodifikasi oleh Dzakirin (2013) dan diukur dengan skala Likert dari 

angka 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga angka 5 (Sangat Setuju). Semakin tinggi skor 

maka semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki mahasiswa terhadap profesi 

akuntan dan skandal keuangan. Pernyataan yang diberikan kepada responden terdiri 

dari 10 pernyataan.  

3.4.1.4 Gender 

Gender merupakan pandangan yang dihasilkan dari hubungan sosial yang 

memisahkan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki (Fibrianto, 2016) 

Variabel gender diukur dengan menggunakan variabel dummy, dimana laki-laki 

diberi nilai 0 sedangkan perempuan diberi nilai 1. 
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3.4.2 Variabel Dependen  

3.4.2.1 Persepsi Mahasiswa Tentang Krisis Etika Akuntan Profesional 

Persepsi merupakan suatu respons atau penerimaan seseorang yang 

melibatkan pancaindera dalam menafsirkan suatu kejadian yang mempengaruhi 

.sikap dan tindakan seseorang (Anggita, 2017). Dalam penelitian ini, Persepsi 

Mahasiswa Tentang Krisis Etika Akuntan Profesional didefinisikan sebagai 

tanggapan atau penilaian yang diberikan mahasiswa akuntansi terhadap skandal-

skandal akuntansi yang berkaitan dengan pelanggaran etika oleh akuntan. 

Variabel ini menggunakan kuisioner yang diadopsi dari Comunale et al., 

(2006) yang dimodifikasi oleh Dzakirin (2013) dan diukur dengan skala Likert dari 

angka 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga angka 5 (Sangat Setuju). Semakin rendah 

skor maka semakin tinggi persepsi negatif yang dimiliki mahasiswa terhadap 

profesi akuntan. Pernyataan yang diberikan kepada responden terdiri dari 5 

pernyataan 

 

3.5 Uji Instrumen 

3.5.1 Statistik Deksriptif 

Statistik Deskriptif merupakan alat yang diperlukan dalam memberikan 

gambaran dari data penelitian. Deskripsi suatu data mencakup rata-rata, standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum dan range. Data tersebut dapat 

memberikan pemahaman sehingga peneliti mendapatkan gambaran terkait dengan 

data penelitian atau sampel penelitian (Murniati et al., 2013) 
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3.5.2  Uji Validitas 

Uji Validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuisioner. Jika pertanyaan dalam kuisioner dapat mengungkapkan sesuatu yang 

diukur oleh kuisioner maka dikatakan valid (Ghozali, 2012). Uji Validitas 

menggunakan Uji Cronbach Alpha. Data dapat dikatakan valid jika nilai Cronbach 

Alpha if Item Deleted ≤ Cronbach Alpha. 

3.5.3 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabilitas atau kehandalan 

suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Jika jawaban yang 

diberikan seseorang konsisten dari waktu ke waktu maka suatu kuisioner dapat 

dikatakan reliabel atau handal (Ghozali, 2012). Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan pengujian Cronbach Alpha. Data dapat dikatakan reliabel jika nilai 

Cronbach Alpha > 0,5. Berikut merupakan tabel tingkat reliabilitas data: 

     Tabel 3.2. Tingkat Reliabilitas Data 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

> 0,9 Reliabilitas Sempurna 

0,7 - 0,9 Reliabilitas Tinggi 

0,5 - 0,7 Reliabilitas Moderat 

< 0,5  Reliabilitas Rendah  

Sumber : Murniati et al., (2013) 
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3.5.4 Uji Asumsi Klasik 

3.5.4.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel penelitian termasuk 

jenis distribusi normal sehingga digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov 

Goodness of Fit Test terhadap setiap variabel. Kurva yang simetris menggambarkan 

model regresi yang berdistribusi normal. Suatu data disebut berdistribusi normal 

jika probabilitas (sig) > 0,05 (Murniati et al., 2013). 

3.5.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dalam model regresi. Jika tidak terjadi heteroskedastisitas, 

maka suatu model regresi dikatakan baik. Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji 

Glejser, jika nilai probabilitas (Sig) dari masing-masing variabel independen > α= 

0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2012). 

3.5.4.3 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji  apakah terdapat korelasi 

antar variabel independen dalam model regresi. Cara untuk mengetahui 

multikolinearitas dengan melihat nilai Variance Inflarion Factor (VIF) dan 

tolerance. Jika nilai tolerance ≤ 0.1 dan VIF ≤ 10, maka tidak terjadi 

multikolinearitas (Ghozali, 2012). 
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3.6      Uji Hipotesis 

3.6.1 Analisis Regresi Berganda 

Peneliti menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk 

meneliti seberapa besar pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu buah 

variabel dependen (Ghozali, 2012). Dalam pengujian ini, peneliti meneliti pengaruh 

masing-masing variabel independen yaitu idealisme, relativisme, tingkat 

pengetahuan dan gender terhadap variabel dependen persepsi mahasiswa tentang 

krisis etika akuntan profesional. Berikut merupakan persamaan regresi : 

Y   = a – β1 IDE + β2 REL – β3 TP + β4 GEN+ e  

Y   = persepsi mahasiswa tentang krisis etika akuntan profesional 

a    = konstanta 

β    = koefisien regresi 

IDE = idealisme 

REL = relativisme 

TP = tingkat pengetahuan 

GEN = gender 

e    = error 

Tolak ukur pengambilan hipotesis : 

1. Jika nilai p-value (sig/2) < 0.05 maka H1, H2, H3, H4  diterima 

Jika nilai p-value (sig/2) ≥ 0.05 maka H1, H2, H3, H4 ditolak 
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3.6.2 Uji Fit Model (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Goodness of 

fit untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menghitung nilai aktual. 

Kriteria dalam mengambil keputusan yaitu apabila signifikansi F < 0.05 maka uji 

kecocokan model diterima, sebaliknya jika signifikansi F > 0.05 maka uji 

kecocokan model ditolak (Ghozali, 2012). 

3.6.3 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012). Pengambilan 

keputusan dalam uji t yaitu : 

1. a. Jika nilai signifikansi < 0.05 maka variabel independen secara 

individual dan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka variabel independen secara 

individual dan signifikan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R2 yang kecil menjelaskan 

bahwa kemapuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas. Jika nilai R2 hampir mendekati satu maka variabel-

variabel independen menyediakan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2012). 


